




هذه التربة خصبة..تحتاج لقليل رطوبة
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يقــوم المحتلــون فــي البــالد المحتلــة بتجنيــد شــباب تلــك البلــدان لتشــكيل عصابــات إجراميــة يرمــون مــن خاللهــا تحقيــق األهــداف 
التاليــة: 1 - تنفيــذ مخططاتهــم ومؤامراتهــم بنجــاح. 2 - تحقيــق مصالحهــم بتكلفــة أقــل وبخســائر ال تذكــر. 3 - إحــداث الفوضــى 

والبلبلــة داخــل بــالد المســلمين. 4 - الدفــع بهــؤالء إلــى فوهــة الهــالك بينمــا يحمــون أنفســهم مــن تبعــات الحــروب .
وقــد نصــب األعــداء حبائــل كثيــرة لهــذه الغايــة ليقــع الشــباب المســلم فيهــا وينحــرف عــن ســبيل الحــق ويصبــح أداة طيّعــة فــي 
أيــدي المســتعمرين، فيخــوض حربــا بالوكالــة فــي بــالد المســلمين لصالــح الغرب.كمــا يقومــون بتمويــل وتســليح الجيــوش داخــل 

بــالد المســلمين لقتــل الشــعوب المســلمة وقهرهــا والــزج بأبنائهــا فــي الســجون الوحشــية.
وكمــا أن أعداءنــا يســتخدمون هــذه الوســيلة الســتمرار احتاللهــم وينفقــون أمــواال طائلــة علــى هــذه اإلســتراتيجية؛ يجــب علــى 
ــة لترســيخ  ــارة والمســاعي الحثيث ــود الجب ــوا الجه ــاء اإلســالم أن يبذل ــى علم ــا، وعل ــا وإبطاله المســلمين أن يســعوا إلحباطه
عقيــدة الــوالء والبــراء فــي المجتمعــات اإلســالمية وتوعيــة الشــباب حــول المخاطــر الدنيويــة واألخرويــة للوقــوف فــي صــف 

الكفــر، وإفهامهــم بــأن الكفــار ال يريــدون لنــا الخيــر بــل هــم أعــداء ديننــا ودنيانــا.
ــى  ــكرية، وعل ــة العس ــاطاتها الجهادي ــب نش ــى جان ــة إل ــاطات الدعوي ــن النش ــل ع ــة أن ال تغف ــركات الجهادي ــى الح ــب عل ويج
المجاهديــن أن ال يكتفــوا بالبيانــات ذات اللهجــة الشــديدة فقــط، بــل عليهــم أن يدعــوا النــاس إلــى ســبيل ربهــم بالحكمــة والموعظة 
الحســنة أيضــاً، ويجــب أن تكــون فرحتهــم بتوبــة هــؤالء التائهيــن الضاليــن أكثــر مــن فرحتهــم بقتلهــم وهالكهــم، وفــي الحديــث: 

»ألن يهــدي هللا بــك رجــال واحــدا خيــر لــك مــن حمــر النعــم«.
واإلمــارة اإلســالمية بصفتهــا حركــة جهاديــة إســالمية تهتــم بهــذا األمــر كثيــراً وقــد شــّكلت لهــذا لجنــة مســتقلة مســماة بـــ لجنــة 
الدعــوة واإلرشــاد، وبفضــل هللا ثــم بفضــل جهودهــا المتضافــرة وخدماتهــا الجليلــة ينشــق الجنــود أفواجــاً أفواجــاً عــن صفــوف 
ــن  ــذه الموجــة والتحــق العشــرات م ــرة تســارعت ه ــة األخي ــي اآلون ــارة اإلســالمية، وف ــدي اإلم األعــداء ويستســلمون لمجاه

عناصــر العــدو بصفــوف اإلمــارة اإلســالمية. ولنلقــي نظــرة عابــرة علــى أبــرز تلــك االنشــقاقات التــي حدثــت مؤخــراً:
ــد جنــوب  ــم هلمن ــاً، بمــن فيهــم 5 مــن قادتهــم، للمجاهديــن فــي منطقــة ســانجين فــي إقلي ــاً حكومي ــام 65 جندي ــل أي استســلم قب
أفغانســتان، مــع خمســة مدرعــات، وخمســين بنــادق أمريكيــة، و18 قطعــة مــن ســالح البيــكا أمريكيــة الصنــع، وثالثــة مدافــع 

ــن مــن نــوع spg-9 وأجهــزة وأدوات عســكرية أخــرى. هــاون وســط، ومدفعي
وقــد اعتــرف العميــل »ميــرزا خــان رحيمــي« حاكــم واليــة هلمنــد بهــذا قائــالً لوســائل اإلعــالم: »الجنــود استســلموا لطالبــان 

ــم فتــح تحقيــق لمعرفــة الســبب وراء استســالمهم. ــاً أنــه ت ومعهــم أســلحتهم«. مضيف
ــا معهــم مــن أســلحة  ــن وســلموا م ــد »كلمــراد« مــع خمســة مــن عناصــر المليشــيا للمجاهدي ــوم استســلم القائ ــي نفــس الي وف

ــرى(. ــة أخ ــلحة متنوع ــنكوفات، وأس ــة كالش )خمس
ــوا التحاقهــم بصــف  ــراد الشــرطة عــن صفــوف العــدو وأعلن ــرداً مــن أف ــان انشــق 14 ف ــة مردي ــة جوزجــان بمديري ــي والي وف

ــارة اإلســالمية. اإلم
وفــي 14 مــن شــهر نوفمبــر استســلم 150 مــن عناصــر القــوات المســلحة األفغانيــة لمجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية، ومــن بينهــم 
10 قــادة ميدانيــون فــي واليــة فاريــاب، وأســماء القــادة كمــا يلــي: القائــد ســعيد هللا، والقائــد المــال محمــد، والقائــد لقمــان، والقائــد 
محمــد شــاه، والقائــد اســد هللا، والقائــد مــال رحيــم هللا، والقائــد عطــا مــراد، والقائــد خــال محمــد، والقائــد عبــد المقيــم، والقائــد 

حاجــي محمــد.
وقــد ســلم هــؤالء القــادة جميــع مــا فــي أيديهــم مــن معــدات وأســلحة لمجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية، كمــا تحــررت 17 قريــة بســبب 

استســالم هــؤالء األفراد.
وفي 15 من شهر نوفمبر انشق قائد بمعية 20 من أفراده والتحقوا جميعاً بمجاهدي اإلمارة اإلسالمية.
إن جميع هؤالء تابوا وأعربوا عن أسفهم على ما كان منهم، وعاهدوا هللا بنصرة الجهاد والمجاهدين.

إن مســارعة هــؤالء الشــباب إلــى التوبــة ومبادرتهــم إلــى صــف المجاهديــن تذكرنــا بمــا قالــه شــاعر المشــرق محمــد إقبــال رحمــه 
هللا )هــذه التربــة خصبــة تحتــاج لقليــل رطوبــة(.
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حوار مع الشيخ أبي الفداء الحنفي »حفظه اهلل«
من الناشطين في مجال الدعوة اإلسالمية بأفغانستان

■ مجلــة الصمــود: فضيلــة الشــيخ، بدايــة نشــكركم علــی 
إتاحتكــم هــذه الفرصــة الطيبــة ألســرة مجلــة الصمــود.

الشــيخ أبــي الفــداء: وأنــا بــدوري أشــكركم وأرجــو هللا تعالــی 
ــة فــي مجــال نشــر الفكــر اإلســالمي  ــل جهودكــم الطيب أن يقب
الســامي وتوعيــة األمــة اإلســالمية بمــا يجــري في أفغانســتان.

ــد أن نعــرف رأيكــم  ــة األســتاذ! نري ــة الصمــود: فضيل ■ مجل
فــي األزمــة التــي يعيــش فيهــا الشــعب األفغانــي بعــد االحتــالل.
ــب  ــاً أصي ــر عام ــة عش ــل أربع ــم؛ قب ــداء: نع ــي الف ــيخ أب الش

ــاً.  ــتين مع ــن شرس ــعبنا بحربي ش
ــذا  ــی ه ــي شــنها األعــداء عل ــى: الحــرب العســكرية الت األول
الشــعب المســكين المضطهــد بأحــدث وأهلــك التســليحات، 
ــا المتطــورة. ــدده وبالتكنولوجي ــدده وُع ــدّو بَع ــث جــاء الع حي
ــي  ــة الت ــة الفتاك ــل الضخم ــك القناب ــا أن ننســی تل ــن لن ال يمك
أمطــرت نســاءنا وأطفالنــا وشــيوخنا. هــذا والشــعب األفغانــي 
ــرة  ــة المتوف ــك التقني ــن تل ــيئاً م ــون ش ــدون ال يملك والمجاه
ــة  ــوي والعزيم ــان الق ــوى اإليم ــون س ــرب، ال يملك ــدی الغ ل

ــاءه. هــذه هــي  ــي الترضــی بالدن ــة الت ــادرة والهمــة العالي الن
الميــزات التــي أّهلــت الشــعب للقيــام أمــام هــذه الهجمــة 

ــاً. ــة مادي ــر متوازن ــاً غي ــت حرب ــة، فكان الشرس
والحــرب الثانيــة: الغــزو الثقافــي الــذي اســتهدف بــه االحتــالل 
جميــع القيــم األخالقيــة والدينيــة والثقافيــة للمجتمــع األفغانــي. 
وقــد اســتخدموا فــي هــذا المجــال أحــدث الوســائل واألســاليب. 
ليــس مــن المعقــول أن ننكــر التأثيــر الســلبي لهتيــن الحربيــن 
ــن يركضــون  ــة مــن الشــباب المتحمســين الذي ــة قليل ــی قل عل
ــدی  ــه ل ــلّم ب ــر المس ــن األم ــر. لك ــف األحاســيس دون تفك خل
الجميــع هــو أن الغــرب فــي كال الحربيــن نــال الهزيمــة النكــراء 

والفشــل الذريــع وذهــاب ريحــه.
ــن  ــن الذي ــاده الصالحي ــي ينصــر بهــا عب وهــذه نصــرة هللا الت
ــم،.  ــت أقدامك ــم ويثبّ ــه. إن تنصــروا هللا ينصرك ينصــرون دين
وإنــه لــوال نصــرة هللا فــإن النتيجــة ســتكون واضحــة؛ ألننــا ال 

نملــك شــيئاً ممــا يملكــه العــدّو.
أمــا الذيــن اعتمــدوا علــی المحتليــن ورّحبــوا بهــم، فقــد فقــدوا 
ثقتهــم بالدولــة التــي أقامهــا الغــزاة األجانــب. واليــوم نراهــم 

حوار العدد
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يتمنــون ســقوطها. وهــذا األمــر يبّشــرنا بالخيــر وبالمســتقبل 
الزاهــر وبالنصــر مــن هللا والفتــح قريــب. وقــد تطــرق اليــأس 
والقنــوط فــي نفــوس المحتليــن وهــم يتكهنــون مســتقبلهم 

المظلــم فــي أفغانســتان؛ لذلــك نراهــم يفــرون مــن البلــد.

ــة  ــاء الدول ــن إن بق ــض المحلّلي ــول بع ــود: يق ــة الصم ■ مجل
العميلــة دليــل علــی نجــاح الغــرب فــي مشــروعه، فمــا رأيكــم؟
الشــيخ أبــي الفــداء: أرد هــذا تمامــاً؛ ألن الدولــة العميلــة 
منبــوذة لــدی الشــعب وال تحظــی عنــده بــأي شــعبية. وبقاؤهــا 

ــرة. ــظ أنفاســه األخي ــذي يلف ــرب ال مرهــون بوجــود الغ
إذا قطــع الغــرب والمحتلــون مســاعداتهم عــن الدولــة العميلــة 
ــن أن نصــدق  ــا يمك ــا حينه ــدة ســنة، فإنن ــدة لم ــت صام وبقي
ــن  ــي أن المحتلي ــر الثان ــم. واألم ــي رأيه ــن ف ــؤالء المحلّلي ه
هجمــوا علــی بلدنــا إلبــادة المجاهديــن ومحــو الفكــر الجهادي، 
وهلل الحمــد لــم يتحقــق شــيء مــن ذلــك؛ بــل المجاهــدون مــا 
زالــوا يناطحــون أقــوی المحتليــن، والفكــر الجهــادي مــا تــرك 
بيــت مــدر وال وبــر إال ودخلــه. ومــع هــذا نعيــد الســؤال لكــم: 

هــل نجــح المحتلــون أم انهزمــوا ؟!

الدينيــة  النشــاطات  تقيّمــون  كيــف  الصمــود:  مجلــة   ■
والثقافيــة فــي أفغانســتان؟ وهــل هــي كافيــة لمقاومــة الغــزو 

الغربــي؟ الثقافــي 
ــي  ــزو الثقاف ــا أشــرت ســابقاً، أن الغ ــداء: كم ــي الف الشــيخ أب
الغربــي بــدأ مــع الغزو العســكري. لذلــك أدرك العلمــاء والدعاة 
خطــورة الموقــف، فشــّمروا عــن ســاعد الجــد والعزيمــة، 
وشــعروا بالمســؤولية فبــادروا إلــی تأســيس مئــات المــدارس 
والمراكــز العلميــة والثقافيــة علــی صعيــد أفغانســتان، فكانــت 
هــذه المراكــز حصــون منيعــة لإلســالم والحفــاظ عليــه، ومكاناً 
األعــداء  يتوقــع  ولــم  الناشــئين.  األجيــال  لتربيــة  مناســباً 
ــل  ــى تفعي ــان عل ــاء والدعــاة األفغ ــدم العلم ــون أن يق والمحتل
فــي ظــل االحتــالل وتضييــق  الثقافيــة الضخمــة  األعمــال 
ــز  ــی المراك ــون عل ــا المحتل ــن فرضهم ــط الذي ــاق والضغ الخن
الدينيــة والنشــاطات الثقافيــة، ولــم يتوقعــوا أن يقبــل الشــعب 
ــة  ــم شــنوا هجم ــك ألنه ــة؛ ذل ــة والثقافي ــز الديني ــى المراك عل
إعالميــة واســعة لتشــويه صورتهــا، ووجهــوا التهــم الواهيــة 
ــات  ــن التكهن ــدارس. لك ــاب الم ــاء وأصح ــق للعلم ــا ال يلي وم
الغربيــة بــاءت بالفشــل، وأثبــت الشــعب األفغانــي الباســل أنــه 

ــد شــبر.  ــه ونصــرة رمــوزه قي ال يتخلــف عــن نصــرة دين
ــوب  ــه يتطــرق لقل ــل الوهــن والشــعور بالهزيم ــا جع وهــذا م
ــال  ــری أن عم ــذا الهجــوم الســافر ن ــد ه ــوم بع األعــداء. والي
الغــرب مــن المواطنيــن األفغــان فــي مجــال تطبيــق مشــاريعه 
الثقافيــة يفضلــون الفــرار علــی القــرار ويلجــأون إلــی البــالد 

ــة.  األجنبي
ولكــن ال يجــوز لنــا أن نقلــل مــن شــأن الغــزو الثقافــي الغربــي؛ 
بــل البــد مــن اســتخدام أحــدث الوســائل فــي الحــرب، والبــد من 
العمــل بنشــاط وحيويــة بيــن الدعــاة والعلمــاء؛ ألن الصــراع 
بيــن الحــق والباطــل قائــم إلــی قيــام الســاعة، واالنتصــار فــي 
هــذا الميــدان لمــن لــه نشــاط أكثــر. ورداً علــی ســؤالكم أقــول: 

ليســت مراكزنــا كافيــة لمقاومــة الغــزو الثقافــي؛ بــل البــد مــن 
إنشــاء آالف المراكــز الثقافيــة والدينيــة والبــد مــن بــذل عنايــة 

خاصــة بتربيــة الجيــل الحديــث.

■ مجلــة الصمــود: مــا األمــر األساســي الــذي تــرون أنــه البــد 
مــن التركيــز عليــه فــي النشــاطات الدينيــة فــي أفغانســتان؟

ــي  ــاء ف ــاة والعلم ــوة الدع ــي اإلخ ــداء: أوص ــي الف ــيخ أب الش
أفغانســتان أن يعتنــوا بتربيــه الجيــل الحديــث. إن العنايــة 
بالشــباب والفتيــان وتربيتهــم تربيــة دينيــة وأفغانيــة مــن 
واجــب الســاعة، واجــب ال يقبــل التأخيــر والتكاســل. إن مجــال 
تربيــة الجيــل يشــتكي فــراغ البــد مــن ملئــه، وإن لــم نقــم بهــذا 
الواجــب فالعــدّو يترصــد الموقــف ويمــأ هــذا الفــراغ ، ولــن 
يفيــد حينهــا التحســر والتمنــي. لذلــك أؤكــد مــرة أخــری إلــی 

ــث. ــل الحدي ــوا بالجي ــذا المجــال أن يعتن ــي ه ــن ف العاملي

■ مجلــة الصمــود: أشــرت إلــی التربيــة، فنــود أن نســأل 
المــواد  للتربيــة، وماهــي  مــكان  أفضــل  ماهــو  ســماحتكم 

الغــرض؟ لتحقيــق هــذا  تغطيتهــا  الواجــب  الدراســية 
ــة  ــة قضي ــكل صراحــة إن التربي ــول ب ــداء: أق ــي الف الشــيخ أب
لنــا أن نحظــی  فــي غايــة األهميــة والخطــورة، ال يمكــن 
بمســتقبل زاهــر إال فــي ظــل تربيــة صحيحــة، قويــة، شــاملة. 
إن حيــاة األمــم والجماعــات وحتــی الشــعوب العريقــة فــي 
ــم والحضــارة مرهونــة بتربيــة أجيالهــا تربيــة صحيحــة.  العل
وبــدون التربيــة، لــن تتحقــق الســعادة، وال األمــن وال األخــالق 
الكريمــة. وعندهــا ســيكون مجتمعنــا جســداً بــال روح. إذاً 

ــة جــداً.  ــة مهم التربي
والحمــدهلل، قــد ازدادت المــدارس والمراكــز التربويــة فــي 
وطننــا العزيــز، ولكــن الواقــع أثبــت أن بعــض أطيــاف الشــعب 
ال يمكنهــم االلتحــاق بهــذه المراكــز. أمــا المســجد فهــو خيــر 
ــع  ــي جمي ــرة ف ــاجد منتش ــم؛ ألن المس ــة والتعلي ــكان للتربي م
المناطــق الســكنية ويســهل الوصــول إليهــا. وللشــعب األفغانــي 
كبــاراً وصغــاراً صلــة وطيــدة بالمســاجد، فإمــام المســجد 
يســتطيع بتخطيــط دقيــق عقــد دورات علميــة وحلقــات تربويــة 

ــدة و.. ــرآن والســيرة والعقي ــل: دروس الق مث

المنــح  باســم  أخــری  ظاهــرة  هنــاك  الصمــود:  مجلــة   ■
التعليميــة التــي تمنحهــا الجامعــات األجنبيــة إلــی طالبنــا، مــا 

ــذا؟ ــي ه ــم ف رأيك
الشــيخ أبــي الفــداء: المنــح التعليميــة فــرص طيبــة لالســتفاده 
مــن تجــارب اآلخريــن وال مانــع مــن االســتفادة منهــا. ولكــن 
المشــكلة األساســية فــي هــذه القضيــة أن الحاصليــن علــى هذه 
المنــح قــد يلتحقــون بالجامعــات األجنبيــة وهــم لــم يصلــوا بعــد 
إلــى النضــج الفكــري والدينــي، وليســت لديهــم تلــك المقــدره 
العلميــة التــي تجعلهــم قادريــن علــی التمييــز بيــن الغــث 
والســمين وبيــن الحــق والباطــل. فيتأثــرون باألفــكار الباطلــة 

ــة.  ــة المضلل والمذاهــب الفكري
والمشــكلة األخــری أن معظــم هــذه المنــح مقدمــة مــن جانــب 
العلمانييــن والشــيوعيين؛ ويقصــدون بهــا اســتقطاب الطــالب 
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ــی  ــة، وتربيتهــم عل ــه اإللحادي ــم بالثقاف ــم تثقيفه ــن ث المتفّوقي
ــن  ــون هــؤالء الطــالب الوافدي ــا؛ ليك ــون به ــي يؤمن ــم الت القي

دعــاة إلــی العلمانيــة فــي موطنهــم إذا رجعــوا. 

■ مجلة الصمود: ما الحل إذاً؟
ــاء والدعــاة  ــدي العلم ــداء: أری أن الحــل بأي ــي الف الشــيخ أب
والمعلميــن المؤمنيــن ليقومــوا بدورهــم فــي تزويــد الشــباب، 
بالثقافــة  الدراســية،  المنــح  علــى  الحاصليــن  وخاصــة 
اإلســالمية وتعريفهــم باإلســالم النقــي تعريفــاً صحيحــاً، خاليــاً 
مــن شــوائب البــدع والخرافــات والخزعبــالت؛ عندئــذ لــن 
ــم  ــل ســوف يتمســكون بدينه ــة؛ ب ــره إلحادي ــة فك ــروا بأي يتأث

ــاع.  ــروف واألوض ــم الظ ــت عليه ــا ضاق ــريعتهم مهم وش

■ مجلــة الصمــود: مــا هــو دور اإلعــالم فــي توجيــه الشــباب 
ــي  ــائل اإلعــالم ف ــون نشــاط وس ــف تقيّم ــاً، وكي ــلباً وإيجاب س

أفغانســتان؟
الشــيخ أبــي الفــداء: لقــد اتفــق علمــاء التربيــة، والواقــع 
يؤيدهــم، أن وســائل اإلعــالم -الســيما المرئــي منــه- لهــا 
تأثيــر ســريع وعميــق فــي عامــة النــاس، خاصــة فــي األطفــال 
ــا  ــلّم به ــة مس ــذه قضي ــاًء. ه ــاالً ونس ــان والشــباب رج والفتي
لــدی الجميــع، فكــم مــن التفاعــالت والتطــورات التــي حدثــت 
إثــر توجيــه اإلعــالم. لذلــك أدرك األعــداء هــذه األهميــة، 
ــم.  ــر أفكاره ــم ونش ــق أهدافه ــي تحقي ــالم ف ــتخدموا اإلع فاس
ــي أفغانســتان  ــة ف ــد اســتخدم الغــرب هــذه الوســيلة الفتاك وق

ــوه.  ــن كل الوج ــا م ودعمه
معظــم وســائل اإلعــالم فــي أفغانســتان تمــّول مــن الــدول 
ــه  ــا تملي ــق م ــي تحق ــرقية، وه ــدول الش ــض ال ــة وبع الغربي
ــد اســتهدفت هــذه الوســائل الشــباب،  ــدول، وق عليهــا هــذه ال

ــة.  ــة مقلق ــك معضل ــال ش ــا ب إنه
إن قضيــة اإلعــالم فــي أفغانســتان خطيــرة جــداً، وتــزداد 
الخطــورة فــي ظــل غيــاب مثــل هــذه الوســائل لــدی أهــل الحق. 
ــى وســائل اإلعــالم اإلســالمية،  ــرة عل ــا نظــرة عاب ــو ألقين ول
ــة جــداً، ال تجــذب  ــة، وفــي برامجهــا ضعيف فســنجد أنهــا قليل

ــان.  ــار الشــباب األفغ أنظ
ــن  ــد م ــداً، الب ــرة ج ــكله خطي ــذه المش ــاه ه ــؤوليتنا تج إذاًمس

ــب.  ــذا الجان ــة ه تغطي

ــة، هــل  ــة الصمــود: مــا رأيكــم فــي الحكومــة االئتالفي ■ مجل
حققــت مــا وعــدت بــه؟ وهــل القــت القبــول لــدی الشــعب؟

الشــيخ أبــي الفــداء: الشــك أن الدعايــات اإلعالميــة التــي 
ــاس،  ــن الن ــات ســحرت أعي ــل االنتخاب ــون قب ــام بهــا المحتل ق
ــن  ــة، ولك ــذه الحكوم ــى ه ــال عل ــق اآلم ــض يعل ــت البع وجعل
نتائــج االنتخابــات الفاضحــة، والتأخيــرات المســتمرة فــي 
تعييــن الــوزراء، والفســاد المتزايــد، كل ذلــك خيــب آمــال 
الشــعب، وأيئســهم فيمــا كانــوا يرجــون ويأملــون. وبعــد 
تأخيــر طويــل بــدأت الحكومــة عملهــا، ولكــن حتــی اليــوم لــم 
ــل ازداد الفســاد  ــة؛ ب ــة العميل ــي الحكوم ــاً ف ــراً جذري ــر تغيي ن
وتفاقمــت المشــاكل، واليــوم نســمع الذيــن صوتــوا لهذيــن 

ــم. ــم منه ــدم ارتياحه ــن ع الرجلي
مســار  وتغييــر  األساســي  التغييــر  أن  جازمــاً  أعتقــد  أنــا 
األمــور، وقمــع الفســاد وإعطــاء الحقــوق إلــی كافــة الشــعب 
ــي  ــت ف ــد، نب ــام فاس ــه نظ ــام؛ ألن ــذا النظ ــي ه ــن ف ــر ممك غي
الفســاد، وجــذوره ترعرعــت فــي الفســاد. إذاً ال يمكــن نجــاح 

الحكومــة االئتالفيــة فــي مهمتهــا وأهدافهــا. 

■ مجلــة الصمــود: كثيــراً مــا نشــاهد فــي وســائل اإلعــالم أن 
المحتليــن يدعــون أن األزمــة الكبــری ألفغانســتان هــي وجــود 

مجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية، فمــا رأيكــم فــي هــذا االدعــاء؟
الشــيخ أبــي الفــداء: مــع األســف نســمع هــذه الدعايــات مــن 
أفــواه بعــض الســذج أيضــاً. وأنــا هنــا أود أن ألقــي علــى هــذه 
القضيــة نظــرة تاريخيــة ليتضــح لنــا األمــر. عندمــا كانــت 
ــدوء  ــن واله ــلمين كان األم ــالم والمس ــد اإلس ــم بي ــة الحك دف
ــم أي  ــي العال ــن ف ــم يك ــم، ول ــی العال ــا عل ــتقرار حاكم واالس
اضطرابــات وال فوضــی وال انفجــارات. حتــی فــي عهــد الدولــة 
العثمانيــة لــم يكــن فــي العالــم اإلســالمي أخبــار تتحــدث عــن 
القتــل والتشــريد، إال فــي بعــض الهجمــات التــي شــنتها الدولــة 
الصفويــة والــدول األوروبيــة. ولكــن بعــد ســقوط الدولــة 

العثمانيــة، بمكــر األوروبييــن ومســاعدة الصفوييــن، ســقطت 
دفــة الحكــم بيــد الغربييــن. هنــا قامــت الــدول األوربيــه باحتالل 
ــتعمار  ــل االس ــة مث ــعارات مختلف ــت ش ــالمية تح ــدول اإلس ال

وغيــر ذلــك.
 فجــاؤوا بالدنــا، وقتلــوا، وشــردوا، وانتهكــوا الحرمــات، 
واغتصبــوا الحقــوق. عنــد ذلــك قــام أبنــاء األمــة اإلســالمية؛ 
ليســتعيدوا كرامتهــم، وليحققــوا األمــن وليخرجــوا المحتليــن 
لهــذه  األول واألخيــر  المســبب  الحقيقــة  فــي  بالدنــا.  مــن 
الفوضــی واالضطــراب فــي العالــم اإلســالمي هــو الغــرب وال 
غيــر. والمجاهــدون قامــوا لصــد هجمــة المحتليــن، وهــذه 
ــة  ــدول األوروبي ــوال تدخــالت ال ــول ل ــا أق ــة. وأن ليســت جريم
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فــي البــالد اإلســالمية لمــا بقــي شــيء ممــا ترونــه مــن 
الفوضــی واألزمــات. وإننــا إذا لــم نقــم بإخــراج المحتليــن فلــن 
تقــر عيوننــا باألمــن؛ ألن ســبب انعــدام األمــن ال يــزال باقيــاً. 
ــي  ــع األراض ــي جمي ــون ف ــا المحتل ــاءات روجه ــذه االدع وه
المحتلــة وليســت جديــدة، ولكنهــا بالنســبة إلينــا جديــدة؛ ألننــا 

لــم نســمع بهــا مــن قبــل.

■ مجلــة الصمــود: فضيلــة األســتاذ! إن العالــم اإلســالمي 
اليــوم يمــر بمرحلــة عصيبــة مؤلمــة، فالقتــل والتشــريد، 
وإراقــة الدمــاء، باتــت أعمــال يوميــة فــي كثيــر مــن البلــدان 
اإلســالمية، وهــي نتيجــة المشــروع الصهيوني-الصليبــي. وقد 
ــوط بمســتقبل اإلســالم والمســلمين،  ــأس والقن ــا الي تبعــث فين

ــة. ــي هــذه القضي ــم ف ــی رأيك ــد أن نتعــرف عل نري
الشــيخ أبــي الفــداء: ال أشــك فــي تعقيــد أوضــاع العالــم 
مؤلــم  اإلســالمي  العالــم  فــي  يجــري  مــا  وأن  اإلســالمي، 
ــداء الصليبييــن علــی  ومؤســف جــداً. إن مشــاهدة صــور اعت
األمــة اإلســالمية تقــرح األكبــاد وتجــرح القلــوب، وإنــه واقــع 
ــذه  ــه. ه ــي عن ــاری التغاض ــة الغي ــذه األم ــاء ه ــن ألبن ال يمك
ــوا:  ــر مــن المســلمين أن يقول األوضــاع المؤلمــة دفعــت بكثي
متــی نصــر هللا؟ ألســنا علــی الحــق؟ ألســنا أتبــاع ســيد االنبيــاء 
الــذي أكرمــه هللا بشــأن عظيــم؟ وكثيــر مــن هــذه التســاؤالت 

المتداولــة فــي المجالــس. إننــي بصفتــي جــزء مــن جســد العالم 
اإلســالمي، ال أكاد أتحمــل هــذه األوضــاع، ولكننــي أعتقــد أن 

ــة لمســتقبل زاهــر. ــر هــو نقطــة بداي هــذا الواقــع المري
أنظــر، إن هلل ســنناً فــي الكــون، يطبقهــا علــی العبــاد شــعوباً 
ــاد  ــه كلمــا تمســك العب وجماعــات، ومــن ســننه عــز وجــل أن
ــز  ــم هللا بالع ــا، أكرمه ــي حملوه ــالة الت ــة الرس ــن وتأدي بالدي

ــى العكــس،  ــاس. وعل ــن الن ــاراً فــي أعي وبالفتــح وجعلهــم كب
كلمــا تقاعســت األمــم والشــعوب عــن تأديــة رســالتها ومالــت 
إلــی الماديــة الرعنــاء، عاقبهــم هللا بالوهــن والــذل والصغــار 
لــدی ســائر الشــعوب، وســلط عليهــم األعــداء وضيّــق عليهــم 
الحيــاة لكــي يفيقــوا مــن ســباتهم. تطــول هــذه المشــاكل إلــی 
ــدی  ــا ل ــا وصغاره ــعر بذله ــعوب، وتش ــذه الش ــتيقظ ه أن تس

اآلخريــن، وتبحــث عــن طريــق للتخلــص مــن وهنهــا.
الشــعور بالــذل والبحــث عــن الحل يأتــي عندما تضيــق األرض 
علــی النــاس بمــا رحبــت. هــذه ســنة هللا التــي قــد خلــت مــن 
ــد هــذه  ــل لســنة هللا. بع ــي اليهــود والنصــاری وال تبدي ــل ف قب
المرحلــة الصعبــة الرهيبــة يأتــي هللا بنصــره وعــّزه وكرمــه. 
األمــة اإلســالمية تناســت رســالتها فــي العالــم؛ لذلــك عوقبــت 
بالــذل والصغــار لــدی شــعوب العالــم. واليــوم ضاقــت األرض 
علــی األمــة اإلســالمية، وبــدأت األمــة اإلســالمية تبحــث عــن 

طريــق وحــل لهــذه األزمــة.
 وبــدأت تتــوب إلــی هللا مــن تكاســلها فــي أداء رســالتها، لذلــك 
أبشــر األمــة اإلســالمية أن مــا تــرون أنــه نهايــة هــذا الديــن 
ــة  ــار الزعام ــار واندح ــة االنتص ــا أراه بداي ــة، فأن ــذه األم وه
الغربيــة. إنهــا بشــارة البــد أن نستبشــر بهــا ونتــوب إلــى هللا 
ــة  ــذا االنتصــار. االنتصــار آتي ــق ه ــار لتحقي ــل نه ونســعی لي
ــذا  ــق ه ــي تحقي ــا ف ــو دورن ــا ه ــاءل م ــن نتس ــة، ولك المحال

ــار؟! االنتص

■ مجلــة الصمــود: مالواجــب علينــا فعلــه لنكــون مــن صنّــاع 
هــذا االنتصــار؟

الشــيخ أبــي الفــداء: إن الــذي يحقــق هــذا االنتصــار هــو 
ــم النظــر  ــو دققت ــة. إنكــم ل ــم والتربي الجهــاد والدعــوة والتعلي
ــذه  ــي ه ــص ف ــا تتلخ ــتجدون أنه ــة، س ــاطات الديني ــي النش ف
الثالثيــة المباركــة. لذلــك البــد لمــن يريــد المشــاركة فــي هــذا 
المشــروع المبــارك، أن يكــون فاعــالً فــي هــذه المجــاالت 

الثالثــة. مجاهــداً وداعيــاً ومعلمــاً ومربيــاً. 

■ مجلــة الصمــود: هــل مــن توصيــات خاصــة توجهونهــا إلــی 
المرابطيــن فــي خنــدق الجهــاد ضــد األعــداء؟

الشــيخ أبــي الفــداء: ال أرانــي فــي مكانــة إلقــاء توصيــة إلــی 
إخوانــي فــي معســكر الدفــاع عــن الشــريعة اإلســالمية وأمتها، 
ــم  ــن فــي مجــال الدعــوة والتعلي ــول لهــم: إن العاملي ولكــن أق
ــوال  ــة، فل ــة المبارك ــم الطيب ــن لجهودك ــتان مديني ــي أفغانس ف
جهودكــم هــذه لكنّــا لقمــة ســائغة ألذنــاب اليهــود والنصــاری. 
واتباعــاً للســنه العمريــة؛ أقــول: إن انتصارنــا علــی األعــداء 
ليــس بكثــرة الَعــدد والُعــدد؛ بــل إننــا ننتصــر بأعمالنــا وبمقــدار 

تمســكنا بالشــريعة وتعاليــم الجهــاد الشــرعية.
أقول قولي هذا وأستغفرهللا لي ولكم ولسائر المسلمين.

■ مجلــة الصمــود: شــكراً لكــم إلتاحتكــم هــذه الفرصــة الطيبــة 
ألســرة مجلــة الصمــود.

الشــيخ أبــي الفــداء: وأنــا بــدوري أشــكركم علــى مــا تبذلونــه 
مــن جهــود مباركــة وطيبــة، ونســأل هللا لكــم التوفيق والســداد.
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بقلم: خليل وصيل

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد!
ــورج  ــي ج ــس األمريك ــن الرئي ــاً أعل ــر عام ــة عش ــل أربع قب
اإلســالمية  اإلمــارة  علــى  للقضــاء  صليبيــة  حربــاً  بــوش 
الفتيــة، داعيــاً باقــي دول العالــم لإلنضمــام إلــى الحــرب التــي 
ــه:  ــم كل ــٍد واضــح للعال ــي تح ــال ف ــث ق ــكا حي ســتقودها أمري
"إمــا أن تكونــوا معنــا، أو تكونــوا مــع االرهابييــن". فتكالــب 
الصليبيــون بعّدتهــم وعتادهــم علــى اإلمارة اإلســالمية، ونظرا 
لضجيجهــم اإلعالمــي وقوتهــم العســكري زعــم البعــض أنهــم 
ســيلتهمون اإلمــارة اإلســالمية ويبتلعونهــا فــي لقمــة واحــدة 

ــم. ــن تحــت أقدامه وسيدوســون المجاهدي
لقــد كانــت أيامــاً عصيبــة ووقــع المجاهــدون فــي محــن 
األجانــب  قــوة  إلــى  انضــم  حيــث  كثيــرة،  وابتــالءات 
وغطرســتهم غــدر األقــارب وخيانتهــم، وإلــى همجيــة األعــداء 
خــذالن األصدقــاء، وقــد أخــرج العــدو جميــع مــا فــي جعبتــه 

مــن األســلحة الفتاكــة وقنابــل الفســفور الحارقــة.
ــى ســاحة  ــوا إل ــم ينزل ــي ل ــف الصليب ــود الحل ــوم أن جن ومعل
النــزال إال بعدمــا انســحب المجاهــدون مــن المــدن، وفــي بدايــة 
الهجمــة الصليبيــة كثفــت أمريــكا ضرباتهــا العشــوائية الجويــة 
والصاروخيــة علــى المــدن والمناطــق المكتظــة بالســكان؛ 
ــن  ــوف المواطني ــي صف ــائر ف ــوع الخس ــي وق ــبب ف ــا تس مم
الُعــّزل لذلــك قــررت اإلمــارة اإلســالمية االنســحاب مــن المــدن 
مــن  ينســحبون  المجاهــدون  فصــار  الســكنية،  والمناطــق 

ــرى. ــون المناطــق والق ــو األخــرى ويترك ــة تل مدين
ولمــا انحــاز المجاهــدون ومــا بقــي تحــت ســيطرتهم إال مناطق 
قليلــة، ظنــت أمريــكا أنهــم أثخنتهــم الجــراح وأضناهــم التعــب، 
فتقــدم وزيــر الدفــاع األمريكــي آنــذاك دونالــد رامســفلد ووجــه 
لهــم دعــوة لالستســالم مهــدداً لهــم فــي حــوار مــع شــبكة "ان 
بــي ســي" األميركيــة: "إمــا أن تستســلموا وإمــا أن تٌقتلــوا". 

من اإلستضعاف

حنو التمكني
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ولكــن المجاهديــن كانــوا قــد أقســموا علــى القتــال حتــى الرمــق 
األخيــر، فمــا النــوا ومــا اســتكانوا بــل صمــدوا وثبتــوا رغــم 
هــذه الجــراح ورغــم كل هــذه المحــن، ورفضــوا دعــوات 
المجاهديــن  وشــيخ  الصحــراء  بأســد  واقتــدوا  االستســالم 
الشــيخ عمــر المختــار رحمــه هللا حيــث رددوا قولتــه الشــهيرة 

ــوت". ــال: "نحــن ال نستســلم، ننتصــر أو نم بلســان الح
ــاً، لينــزل جنــود  وبعــد مــدة انســحب المجاهــدون انســحابا كليّ
فــي  المجاهــدون  وغــاب  المعركــة،  أرض  إلــى  الصليــب 
ــاء  ــن الراحــة، فظــن األغبي ــال ألخــذ قســط م الكهــوف والجب
ــارة  ــى اإلم ــم القضــاء عل ــد ت ــه ق ــد انتهــت وأن ــة ق أن المعرك

ــد. ــدأ بع ــم تب ــة ل ــوا أن المعرك ــم يعرف ــم ل ــالمية لكنه اإلس
وبعــد نــزول القــوات الصليبيــة إلــى أرض المعركــة، أراد 
ــون  ــد، فجعــل المخذل المجاهــدون تنســيق صفوفهــم مــن جدي
يثبطونهــم ويدعونهــم إلــى القعــود ويقولــون لهــم إرأفــوا 
بأنفســكم، فأنتــم تناطحــون الجبــل، ومــن المســتحيل محاربــة 
هــذا الحلــف، لكــن المجاهديــن عزمــوا علــى الجهــاد فــي 
ســبيل هللا فــزأروا فــي وجــه هــذا الحلــف المتغطــرس المعتــدي 
متوكليــن علــى هللا غيــر مباليــن بدعــوات التخذيــل والتثبيــط.
ــد مــّرت أربعــة عشــر عامــاً وهــم يواصلــون ضرباتهــم  وهاق
ــون، فيخوضــون  ــون وال يمل ــن وأذنابهــم ال يكل ــى المحتلي عل
والمهالــك،  المســالك  ويركبــون  المعــارك  تلــو  المعــارك 
ويســطّرون المالحــم ويفلـّـون الصــوارم، و يتقدمــون مــن نصر 
ــات  ــم فتوح ــح هللا له ــرة فت ــهور األخي ــي الش ــر، وف ــى نص إل
ــر  ــرة وذخائ ــم كثي ــوا غنائ ــة، فغنم ــة وانتصــارات عظيم مبين
وفيــرة، حتــى أن الصليبييــن المحتليــن أبــدوا قلقهــم حــول 

ــريع. ــن الس ــدم المجاهدي تق

أخبــار ســارة تأتينــا مــن كابــول وكابيســا ومــن بكتيــا وبكتيــكا، 
ومــن أورزجــان وزابــل، ومــن فاريــاب وســربل، ومــن قنــدز 
وبغــالن، ومــن تخــار وبدخشــان، ومــن وردك وبــروان ومــن 
هــرات وكوهســتان، ومــن هلمنــد وكندهــار، ومــن لغمــان 

وننجرهــار، ومــن فــراه ولوجــر، ومــن نورســتان وكونــر.
وهلل  الجبهــات  جميــع  مــن  المبشــرات  تأتينــا  يــوم  فــكل 
ــن  ــات، وم ــة والمديري ــح الوالي ــا بشــرى فت ــن هن ــد، فم الحم
هنــاك تهنئــة بمناســبة ســيطرة المجاهديــن علــى القواعــد 
ــر  ــن عناص ــرات م ــالم العش ــرنا باستس ــذا يبش ــات، ه والثكن
قواعدهــم  علــى  الحصــار  بتضييــق  يخبرنــا  وذاك  العــدو، 
ومراكزهــم، وفــي العاصمــة تــدك العمليــات االستشــهادية 
قوافــل الصليبييــن ومجنزراتهــم، وفــي الواليــات األخــرى 
يســقط األبطــال طائراتهــم ومروحياتهــم، وإن كان هــؤالء 
ــم  ــم، فأولئك ــن الغنائ ــرة م ــات كبي ــرزون كمي ــدون يح المجاه
ــرى  ــن أس ــات م ــررون مئ ــجون ويح ــون الس ــال يقتحم األبط
ــى  ــس نتلق ــا باألم ــالت، كن ــن والمعتق ــن الزنازي ــلمين م المس
أخبــار مقتــل العشــرات مــن المجرميــن واليــوم نســمع أنبــاء 

وقــوع العشــرات منهــم فــي أســر المجاهديــن.
نعــم! لقــد فتــح المجاهــدون خــالل عمليــات "العــزم" المباركــة 
ــر  ــوا أكث ــدوز فتح ــة قن ــح والي ــد فت ــات، فبع عشــرات المديري
مــن عشــرين مديريــة، والحمــد هللا هــم اآلن مســيطرون علــى 

مناطــق واســعة ومســاحات شاســعة فــي مختلــف الواليــات.
عشــيّة  بيــن  تــأِت  لــم  الفتوحــات  وهــذه  التقــدم  هــذا  إن 
ــات جســيمة  ــد تضحي ــا المجاهــدون بع ــل أحرزه ــا، ب وضحاه
وبطــوالت كثيــرة، وبعــد مواجهــة المصاعــب والمتاعــب، 
وبعــد طــول عنــاء وبــالء وعمــل دؤوب وجهــد متواصــل، 
وبعــد صبــر ومصابــرة وصمــود وثبــات وجهــاد ومقاومــة 
دامــت لعقــود مــن الزمــن، لقــد ســالت دون هــذه االنتصــارات 
ــالء،  ــن األش ــر م ــا الكثي ــرت لنيله ــاء وتطاي ــن الدم ــار م أنه
لقــد ذهــب بســببها الكثيــر مــن الشــباب إلــى ظلمــات الزنانيــن 
والمعتقــالت، وتحملــوا التنكيــل والتعذيــب والمشــقة. قــال هللا 
ـا  ـاُس أَْن يُْتَرُكــوا أَْن يَقُولُــوا آَمنَـّ تعالــى: )الــم * أََحِســَب النَـّ
 ُ ــنَّ هللاَّ ــْم فَلَيَْعلََم ــْن قَْبلِِه ــَن ِم ــا الَِّذي ــْد فَتَنَّ ــوَن * َولَقَ ــْم اَل يُْفتَنُ َوُه

ــَن(. ــنَّ اْلَكاِذبِي ــوا َولَيَْعلََم ــَن َصَدقُ الَِّذي
لقــد بــدأت اإلمــارة اإلســالمية صراعهــا مــع أعتــى قــوى العالم 
باأليــدي الخاليــة، فلــم يكــن المجاهــدون يمتلكــون فــي بدايــة 
المقارعــة ســوى بنــادق مصــدوءة ورصاصــات معــدودة، 
ــى هللا  ــن عل ــة متوكلي ــون جائع ــة وبط ــدام حافي ــوا بأق فخرج
لمقارعــة أعدائــه األلــداء حتــى هزموهــم بإذنــه، وكــم مــن فئــة 

قليلــة غلبــت فئــة كثيــرة بــإذن هللا.
واليــوم عندمــا أرى المجاهديــن وهــم يدوســون مدرعــات 
األعــداء تحــت أقدامهــم ورايــات التوحيــد ترفــرف فوقهــا، 
ــاً  ــيراً حي ــش تفس ــا نعي ــن أنن ــتضعاف وأظ ــة اإلس ــر حال أتذك
لقولــه تعالــى: )َواْذُكــُروا إِْذ أَْنتُــْم قَلِيــٌل ُمْســتَْضَعفُوَن فِــي 
األَْرِض تََخافُــوَن أَْن يَتََخطَّفَُكــُم النَّــاُس فَآَواُكــْم َوأَيََّدُكــْم بِنَْصــِرِه 

َوَرَزقَُكــْم ِمــَن الطَّيِّبَــاِت لََعلَُّكــْم تَْشــُكُرون(.

إن هــذه الفتوحــات الســريعة المتوالية تبشــرنا بــأن المجاهدين 
يســيرون نحــو مراحــل التمكيــن بخطــى ناجحــة نحــو اإلنتصــار 
ــة أو  ــة أو مديري ــى ثكن ــاً عل الكامــل، فإنهــم ال يشــنون هجوم

مدينــة إال ويفتحونهــا فــي أســرع وقــت ممكــن.
ــد  ــذه الظــروف ال تري ــي ه ــارة اإلســالمية ف ــأن اإلم ــم ب وللعل
إحــكام الســيطرة علــى المــدن بــل تضطــر إلــى اإلنســحاب 
ــد،  ــا بع ــف شــره عن ــم يك ــدود ل ــود الل ــدو الحق ــا، ألن الع منه
فبعــد ســيطرة المجاهديــن علــى منطقــة بلديــة يقــوم بالقصــف 
العشــوائي الهمجــي ممــا يتســبب فــي حــدوث دمــار كبيــر 
وســقوط ضحايــا مــن األبريــاء العــزل كمــا حصــل فــي اآلونــة 
األخيــرة فــي مدينة قنــدوز، حيث قصــف الصليبيــون الحاقدون 
مستشــفى ألطبــاء بــال حــدود، ودمــروا منــازل المدنييــن وقــد 
قتــل وجــرح بســبب هــذا القصــف العنيــف عشــرات مــن أهالــي 

ــة. ــى اإلنســحاب مــن المدين قنــدوز، فاضطــر المجاهــدون إل

نســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن يهــيء للمجاهديــن أســباب 
ــاده  ــر عب ــا وأن ينص ــارق األرض ومغاربه ــي مش ــن ف التمكي
المؤمنيــن وأن يهلــك أعــداء هــذا الديــن وأن يجعــل كيدهــم فــي 

ــر. ــة جدي ــر وباإلجاب ــى كل شــيء قدي ــه عل نحورهــم إن
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خطوات
على طريق النصر
ــم  ــطرون المالح ــالك، ويس ــون المس ــارك ويركب ــون المع ــوم يخوض ــي كل ي ــدون ف المجاه
ويفلّــون الصــوارم، وفــي الشــهور األخيــرة فتــح هللا لهــم فتوحــات مبينــة وانتصــارات 
عظيمــة، فغنمــوا غنائــم كثيــرة وذخائــر وفيــرة، حتــى أن الصليبييــن المحتليــن أبــدوا قلقهــم 

ــن الســريع. ــدم المجاهدي حــول تق
ــل،  ــن أورزجــان وزاب ــكا، وم ــا وبكتي ــن بكتي ــول وكابيســا وم ــن كاب ــا م ــار ســارة تأتين أخب
ومــن فاريــاب وســربل، ومــن قنــدز وبغــالن، ومــن تخــار وبدخشــان، ومــن وردك وبــروان 
ــراه  ــن ف ــار، وم ــان وننجره ــن لغم ــار، وم ــد وكنده ــن هلمن ــرات وكوهســتان، وم ــن ه وم

ــر. ولوجــر، ومــن نورســتان وكون
فــكل يــوم تأتينــا المبشــرات مــن جميــع الجبهــات وهلل الحمــد، فمــن هنــا بشــرى فتــح 
المديريــات، ومــن هنــاك تهنئــة بمناســبة ســيطرة المجاهديــن علــى القواعــد والثكنــات، هــذا 
ــى  ــق الحصــار عل ــا بتضيي ــدو، وذاك يخبرن يبشــرنا باستســالم العشــرات مــن عناصــر الع
قواعدهــم ومراكزهــم، هــؤالء المجاهــدون يغتنمــون كميــات كبيــرة مــن الغنائــم، وأولئكــم 
األبطــال يقتحمــون الســجن فيخــرج أســرى المســلمين أفواجــاً مــن الزنازيــن والمعتقــالت، 
ــوع  ــاء وق ــوم نســمع أنب ــن والي ــن المجرمي ــل العشــرات م ــار مقت ــى أخب ــا نتلق باألمــس كن

ــن. العشــرات منهــم فــي أســر المجاهدي
نعــم! لقــد فتــح المجاهــدون هــذا العــام مراكــز مديريــات كثيــرة، فتحــوا وردوج، ويمــكان، 
وجــرم فــي واليــة بدخشــان، ودشــت أرتشــي، وتشــاردره فــي واليــة كنــدز، ونوزاد وموســى 
قلعــة وبغنــي وديشــو فــي هلمنــد، وخوجيانــي، ونــاوه، ورشــيدان فــي واليــة غزنــي، 
ومديريــة نوبهــار فــي واليــة زابــل، ومديريــة ريكســتان فــي واليــة قندهــار، ومديريــة بكــوا 
ــى مناطــق  ــا ســيطروا عل ــة ســربل، كم ــي والي ــة كوهســتانات ف ــراه، ومديري ــة ف ــي والي ف

واســعة ومســاحات شاســعة فــي مختلــف الواليــات.
إن هــذا التقــدم وهــذه الفتوحــات لــم تــأت بيــن عشــية وضحاهــا، بــل أحرزهــا المجاهــدون 
بعــد تضحيــات جســيمة وبطــوالت كثيــرة، وبعــد طــول عنــاء وبــالء وعمــل دؤوب وجهــد 
ــن  ــود م ــت لعق ــة دام ــاد ومقاوم ــات وجه ــود وثب ــرة وصم ــر ومصاب ــد صب ــل، وبع متواص
الزمــن، لقــد ســالت دون هــذه اإلنتصــارات أنهــار مــن الدمــاء وتطايــر لنيلهــا الكثيــر مــن 
األشــالء، لقــد ذهــب بســببها الكثيــر مــن الشــباب إلــى ظلمــات الزنانيــن والمعتقــالت، 
ــوا أَْن  ــاُس أَْن يُْتَرُك ــَب النَّ ــم * أََحِس ــى: )ال ــال هللا تعال ــقات، ق ــب والمش ــوا المصاع وتحمل
ــوا  ــَن َصَدقُ ُ الَِّذي ــنَّ هللاَّ ــْم فَلَيَْعلََم ــْن قَْبلِِه ــَن ِم ــا الَِّذي ــْد فَتَنَّ ــوَن * َولَقَ ــْم اَل يُْفتَنُ ــا َوُه ــوا آَمنَّ يَقُولُ

ــَن(. ــنَّ اْلَكاِذبِي َولَيَْعلََم
ــن  ــم يك ــة، فل ــٍد خالي ــم بأي ــوى العال ــى ق ــع أعت ــا م ــالمية صراعه ــارة اإلس ــدأت اإلم ــد ب لق
المجاهــدون يملكــون فــي بدايــة المقارعــة ســوى بندقيــات مصــدوءة ورصاصــات معــدودة، 
وخرجــوا بأقــدام حافيــة وبطــون جائعــة متوكليــن علــى هللا لمقارعــة أعدائــه األلــداء حتــى 

هزموهــم بإذنــه وكــم مــن فئــة قليلــة غلبــت فئــة كثيــرة بــإذن هللا.
واليــوم عندمــا أرى المجاهديــن وهــم يدوســون مدرعــات األعــداء تحــت أقدامهــم ورايــات 
ــا عشــنا  ــال وأظــن أنن ــي الخي ــة اإلســتضعاف ف ــى حال ــر إل ــا أتقهق ــرف فوقه ــد ترف التوحي
ــوَن أَْن  ــي األَْرِض تََخافُ ــٌل ُمْســتَْضَعفُوَن فِ ــْم قَلِي ــُروا إِْذ أَْنتُ ــاً لقولــه تعالــى: )َواْذُك تفســيراً حي
ــُكُروَن  )26((. ــْم تَْش ــاِت لََعلَُّك ــَن الطَّيِّبَ ــْم ِم ــِرِه َوَرَزقَُك ــْم بِنَْص ــْم َوأَيََّدُك ــاُس فَآَواُك ــُم النَّ يَتََخطَّفَُك

نســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن يمكــن لدينــه فــي األرض وأن ينصــر عبــاده الصالحيــن 
ــى كل شــيء  ــه عل ــي مشــارق األرض ومغاربهــا إن ــن ف ــى أعــداء هــذا الدي ــن عل المجاهدي

ــر. ــة جدي ــر وباإلجاب قدي
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دخل مرحلته المتقدمة

بقلم: حبيب مجاهد

تمــّر جميــع الكفاحــات للحفــاظ علــی حياتهــا وفــي ســبيل 
ــه مــن الجهــد  ــی هدفهــا بمراحــل وأطــوار مختلف الوصــول إل
والعمــل بــدءاً مــن تشــكل نواتهــا وقيــام عودهــا ومــروراً 
ــد مــّر الجهــاد  ــی الهــدف. وق بمراحــل تطّورهــا ووصولهــا إل
الجــاري ضــّد عــدوان الكفــر العالمــي خــالل أربــع عشــرة ســنة 
الماضيــة مــن تاريخــه بالمراحــل نفســها. إّن هــذا الجهــاد قــد 
ابتــدأ فــي شــكل بدائــي ضئيــل ضــّد المحتلّيــن الغربييــن الذيــن 

ــل قوتهــم العســكرية.  ــي كام ــوا ف كان
إّن المرحلــة األولــی لهــذا الجهــاد كانــت فــي الحقيقــة مرحلــة 
إذكاء جــذوة الجهــاد، وكانــت تتمثــّل فــي جهــود إثبــات تواجــد 
المجاهديــن ضــّد االحتــالل، وكانــت هــذه المرحلــة عبــارة عــن 
القيــام بالدعــوة إلــی الجهــاد والتحريــض عليــه وتوعيــة عامة 
النــاس بأمــر مقاومــة المحتلّيــن، وكان يقــوم عليهــا عــدد قليــل 
مــن المجاهديــن مســتغلّين ظــالم الليالــي فــي ظــروف صعبــة 
للغايــة إلــی جانــب قليــل مــن العمليــات الجهاديــة الشــكلية ضــّد 
القــوات الغربيــة المحتلــة. وبذلــك كان المجاهــدون يحاولــون 

إبقــاء جــذوة الجهــاد متّقــدة فــي تلــك المرحلــة األولــی. 
ــة  ــات الجهادي ــت الفعالي ــن انتقل ــن الزم ــرة م ــرور فت ــد م وبع
ــوء  ــی ض ــي إل ــالم الليال ــن ظ ــت م ــن، وخرج ــور العل ــی ط إل
النهــار، وبمــا أّن المجاهديــن فــي هــذه المرحلــة أيضــاً كانــوا 
ال يملكــون إمكانيــات العلميــات الهجوميــة وتحّمــل تبعاتهــا 
مــن معالجــة الجرحــی وغيرهــا كانــوا يكتفــون بالعمليــات 

التفجيريــة التــي كان يُتَحكــم فيهــا عــن بُعــد. ولكــن فيمــا بعــد 
بــدأت العمليــات الهجوميــة، وبــدأ المجاهــدون يســتهدفون 
نقــاط العــدّو الضعيفــة بالهجمــات الصاروخيــة والعمليــات 
ــات  ــك انتقــل الجهــاد ضــّد العــدّو مــن العملي ــة، وبذل الهجومي

ــة.  ــة فّعال ــة جهادي ــی شــكل حرك المشــتتة إل
ــي ســيره المتكامــل هــي  ومــّن أهــم المراحــل لهــذا الجهــاد ف
مرحلــة ســيطرة المجاهديــن علــی المناطــق الريفيــة فــي 
ــد  ــنوات. ولق ــّدة س ــة لع ــذه المرحل ــتّمرت ه ــتان، واس أفغانس
حــاول العــدّو أن يوصــد الطــرق أمــام المجاهديــن لمنعهــم مــن 
المضــي قُُدمــاً فــي هــذه المرحلــة عــن طريــق إطــالق العمليــات 
الموّســعة التــي كان يشــترك فيهــا المحتلّــون وعمالؤهــم، 
وعــن طريــق المداهمــات الليليــة الخاطفــة، والقصــف الجــوّي 
الشــديد، وهجمــات الطائــرات المّســيرة، وكذلــك عــن طريــق 
مشــروع المليشــيات المحليــة، إال أّن العــدّو فشــل فــي إيجــاد 
العوائــق أمــام المجاهديــن. واســتطاع المجاهــدون بفضــل هللا 
ــة  ــی معظــم المناطــق الريفي ــی أن يُحكمــوا ســيطرتهم عل تعال
ــة  ــذه المرحل ــة ه ــع نهاي ــم. وم ــاحات تواجده ــا س أو يجعلوه
ــی معظــم ســاحات أفغانســتان،  ــن عل ــت ســيطرة المجاهدي تّم
وانحســر تواجــد العــدّو فــي مراكــز المديريــات والقواعــد 
العســكرية الموجــودة فيهــا، وعلــی الطــرق الرئيســية الممتــدة 

فــي البلــد. 
ــات  ــدء )عملي ــام بب ــذا الع ــي ه ــة ف ــات الجهادي ــت العملي دخل

الجهاد الجاري في أفغانستان
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العــزم( مرحلــة متميــزة بشــكل كامــل، وهــي مرحلــة ســيطرة 
ــات  ــوا مديري ــد أخل ــات، وق ــز المديري ــی مراك ــن عل المجاهدي
كثيــرة مــن تواجــد العــدّو بشــكل كامــل مثلمــا فعلــوا فــي 

المناطــق الريفيــة. 
ــدون يســيطرون  ــن كان المجاه ــة حي ــي الســنوات الماضي وف
علــی نقطــة مــا مــن نقــاط العــدّو؛ كان العــدّو -وبخاصــة 
المحتلـّـون الغربييــون- يعتبــرون تلــك الســيطرة تحّديــاً لقوتهــم 
وســيطرتهم، فكانــوا يســعون بــكّل قوتهــم الســتعادة تلــك 
ــث اســتطاع  ــاً، حي ــف تمام ــن الوضــع اآلن اختل ــة. ولك النقط
المجاهــدون فــي سلســلة )عمليــات العــزم( أن يعــّودوا العــدّو 
علــی تّحمــل ســقوط كثيــر مــن المناطــق والمديريــات. وتســقط 
فــي كّل أســبوع عــّدة مديريــات، وتنســحب القــوات الحكوميــة 
مــن مناطــق كثيــرة، فــال يســتطيع العــدّو أن يســتعيد المناطــق 
أو يدافــع عــن نفســه، فيتــرك المناطــق ويؤســس مراكــز 
للمديريــات التــي خســرها أمــام المجاهديــن فــي مناطــق أخــری 

ــاس.  ــن الن ــاء فضيحــة هزائمــه عــن أعي إلخف
فعلــی ســبيل المثــال، ســيطر المجاهــدون علــی أربــع مديريــات 
فــي واليــة )غزنــی( بشــكل كامــل، إال أّن العــدّو أســس مراكــز 
ــك  ــة. وكذل ــذه الوالي ــز ه ــي مراك ــات ف ــك المديري ــة لتل إداري
ســيطر المجاهــدون علــی مديريــة )خــروار( في واليــة )لوجر( 
ولكــن العــدّو أعلــن أنــه نقــل المركــز اإلداري لتلــك المديريــة 
إلــی منطقــة )خواجــه انگــور( فــي مديريــة )چــرخ( مــن هــذه 
ــي  ــات الت ــع مــع المديري ــدّو نفــس الصني ــع الع ــة. وصن الوالي
خســرها فــي واليــات )فــراه( و)هلمنــد( و)بدخشــان(. وبالنظــر 
إلــی هــذه الحقيقــة وإلــی هــذا الوضــع يمكننــا أن نقيــس حــال 
ــث  ــات بحي ــذه المديري ــال ه ــی ح ــي المســتقبل عل ــات ف الوالي
إن ســيطر المجاهــدون علــی مركــز واليــة مــن الواليــات فــإّن 
ــاً لتلــك الواليــة فــي العاصمــة  الحكومــة ســتفتح مركــزاً إداري
ــن  ــدّو ع ــز الع ــل عج ــی كام ــدّل عل ــع ي ــذا الوض ــل(، وه )كاب

المقاومــة وعلــی أن مصيــر هــذه الحكومــة إلــی الــزوال. 
وإذا أردنــا أن نحــّدد المرحلــة الجديــدة للجهــاد الجــاري ضــّد 
االحتــالل األمريكــي فــي نقــاط محــدودة فــإّن ميــزات هــذه 

ــي: ــي كالتال ــة ه المرحل
1 - يســتهدف المجاهــدون فــي هــذه المرحلــة إلــی حــٍد كبيــر 
ــی عشــرات  ــد ســيطروا حتــی اآلن عل ــات، وق مراكــز المديري
المديريــات. فالســيطرة علــی المديريــات هــي مــن أهــّم ميــزات 
هــذه المرحلــة، ومعظــم المديريــات التــي فتحهــا المجاهــدون 
إلــی  ســلطتهم  وّســعوا  وبذلــك  تحــت ســيطرتهم،  الزالــت 

مناطــق واســعة. 
2 - إّن الســيطرة علــی المديريــات تتــّم فــي البلــد كلــه وال 
ــدون  ــيطر المجاه ــد س ــری، فق ــة دون أخ ــي منطق ــر ف تنحص
علــی المديريــات فــي )كنــدز( و)بدخشــان( وهمــا فــي الشــمال، 
ــكا(  ــی( و)بكتي ــد( و)غزن ــرات( و)هلمن ــي )ه ــا ف ــا فتحوه كم

ــوب والوســط والشــرق.  ــرب والجن ــي الغ وهــي ف
هــذه  فــي  القويــة  المجاهــدون ضرباتهــم  أوقــع  لقــد   -  3
المرحلــة علــی قــّوات المليشــيات المحليــة فــي المناطــق 
الريفيــة والســاحات المحيطــة بالمــدن. وفــي بعــض الواليــات 
ــوات.  ــك الق ــد تل ــة لتواج ــة النهاي ــوا نقط ــدز( وضع ــل )كن مث

4 - إّن المجاهديــن فــي هــذا العــام لــم يلحقــوا خســائر فادحــة 
ــل  ــب، ب ــات فحس ــی المديري ــيطرة عل ــالل الس ــن خ ــدّو م بالع
قضــوا علــی الــروح القتاليــة لدی جنــود العــدّو أيضــاً، فالجنود 
فــي صفــوف العــدّو فقــدوا الثقــة فيمــا بينهــم، وصــاروا 
المجاهديــن،  مــع  بالتواطــوء  البعــض  بعضهــم  يتهمــون 
وأصبــح الجنــود ال يثقــون فــي قادتهــم، وبــدؤوا يميلــون إلــی 

اإلستســالم للمجاهديــن. 
5 - غنــم المجاهــدون فــي هــذا العــام غنائــم كثيــرة مــن مختلف 
والوســائل  والذخيــرة  والثقيلــة  الخفيفــة  األســلحة  أنــواع 
المســتودعات  العســكرية األخــری خــالل ســيطرتهم علــی 
ــة فــي هــذا  ــة ذاتي ــرة للعــدّو. فأصبحــت لديهــم اآلن كفاي الكبي
ــون  ــدون اآلن يملك ــح المجاه ــی، وأصب ــرة األول ــال للّم المج
مئــات المدرعــات مــن نــوع )همــر( ومــن الدبابــات ومــن 
ــة.  ــع الثقيل ــن المداف ــر( وم ــوع )رينج ــن ن ــود م ــالت الجن ناق
6 - توّجــه المجاهــدون فــي هــذا العــام إلــی فــرض ســيطرتهم 
علــی الطــرق الهامــة، وقــد أغلقــوا الطريــق الدائــري فــي البلــد 
أمــام العــدّو فــي عــّدة مناطــق مــن واليــات )بغــالن( و)فارياب( 
و)بادغيــس( و)فــراه( و)زابــل( و)غزنــی( و)ميــدان ودرگ(، 
ــا  ــی م ــدّو مت ــام الع ــه أم ــة إلغالق ــدرة الفعلي ــم اآلن الق ولديه

شــاؤوا. 
فــي مراكــز  العــدّو  يهــّددوا  أن  المجاهــدون  اســتطاع   -  7
ــی ســبيل  ــات. فعل ــز المديري ــي مراك ــوا ف ــا فعل ــات مثلم الوالي
العــام علــی مركــز  هــذا  فــي  المجاهــدون  المثــال ســيطر 
وكذلــك  عســكرية.  ألســباب  تركــوه  ثــم  )كنــدز(  مديريــة 
اقتــرب المجاهــدون مــن مراكــز واليــات )أرزگان( و)فاريــاب( 
ــالن(  ــی( و)بغ ــدان وردگ( و)غزن ــرپل( و)مي ــل( و)س و)زاب
وواليــات أخــری. وصــارت تلــك المراكــز اآلن فــي مرمــی 
أســلحة المجاهديــن. وفــي واليــة )هلمنــد( يســيطر المجاهدون 
علــی منطقــة )باباجــي( التــي هــي جــزء مــن مدينة )لشــكرگاه( 
مركــز واليــة )هلمنــد( وتقــع علــی بعــد عــّدة كيلومتــرات مــن 

ــة.  ــز المدين مرك
فتــح مدينــة  أثنــاء  الحســن  بتعاملهــم  المجاهديــن  إّن   -  8
)كنــدز( والمديريــات األخــری فــي هــذه الواليــة وغيرهــا 
كســبوا ثقــة النــاس، وازدادت شــعبيتهم فــي المــدن أيضــاً. ألّن 
معاملــة العفــو والصفــح التــي القاهــا النــاس مــن المجاهديــن 
الفاتحيــن فــي المــدن ذكرتهــم بأخــالق الرعيــل األول مــن هــذه 
األمــة، ألّن الممتلــكات الخاصــة والعامــة لــم تتضــّرر فــي تلــك 
ــری أي مثــال للنهــب والســرقة واالعتــداء  ــم يُ الفتوحــات، ول
ــم يختلــف المجاهــدون فيمــا بينهــم  ــأر. ول ــم أو أخــذ الث والظل
علــی الغنائــم، كمــا لــم يســمحوا بحــدوث أي فوضــی، فتســبّب 
اإلمــارة  لمجاهــدي  الطيبــة  الســمعة  إثبــات  فــي  هــذا  كل 

ــم.  ــد والعال ــی مســتوی البل اإلســالمية عل
وعلــی العمــوم فــإّن المرحلــة الجهاديــة الجديــدة هــي مرحلــة 
ــة  ــم الحرك ــود نج ــا صع ــي طيّاته ــل ف ــة وحاســمة، وتحم هاّم
ميــدان  مــن  وانســحابه  العــدّو  ســيطرة  وزوال  الجهاديــة 
ــذه  ــن ه ــی المجاهدي ــّم عل ــی أن يت ــأل هللا تعال ــة. ونس المعرك
المرحلــة أيضــا بالخيــر والنصــر، وأن يجعلهــا وســيلة للفتــح 

ــه. ــق الشــريعة اإلســالمية في ــد وتطبي ــل للبل الكام
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أوباما .. وسيناريو االنسحاب!

ــل  ــدة قب ــات المتح ــي الوالي ــلطة ف ــا الس ــتلم أوبام ــا اس عندم
ثمانــي ســنوات تقريبــاً تعهــد فــي تصريحاتــه آنــذاك بعــدم 
أفغانســتان وأكــد  فــي  األمريكيــة  القــوات  بقــاء  اســتمرار 
ــا  ــي تخوضه ــة الت ــاء الحــروب الخارجي ــى إنه ــه عــازم عل ان
واشــنطن، وبحســب خططــه الســابقة كان مــن المفتــرض أن 
ــة  ــع نهاي ــي أفغانســتان م ــا ف ــداد قواته ــض واشــنطن تع تخف
العــام 2016 مــن عشــرة آالف إلــى ألــف جنــدي لحراســة 
الســفارة األمريكيــة فــي كابــول، لكنــه اســتبدل قــراره الســابق 
بقــرار تأجيــل االنســحاب وعززه بــأن القوات األفغانيــة ال تزال 
ــة للحكومــة  ــوات المناوئ ــق الق ــى تحقي ــة مشــيراً إل ــر قوي غي
العميلــة مكاســب جّمــة، ويُعــد هــذا تراجــع كبيرألســود البيــت 
األبيــض الــذي رأى إنهــاء الحــرب فــي أفغانســتان مــن أعظــم 
إنجازاتــه عنــد اعتزامــه ســحب جميــع القــوات باســتثناء 
القــوات المكلفــة بحمايــة الســفارة األمريكيــة بنهايــة 2015، 
لكــْن تراجــع البيــت األبيــض إلــى إرجــاء ســحب القــوات بحيلــة 
أن الجنــود األفغــان ال يحــرزون التقــدم والنجــاح المنتظــر وأن 
أداءهــم مخيــب آلمــال الغــزاة والمعتديــن بــكل المقاييــس علــى 
مســتوى السياســة واإلدارة واســتتباب األمــن واالســتقرار 
والحكــم علــى الرغــم مــن إنفــاق أســيادهم عليهــم حوالــي 60 

ــاً. ــار دوالر طــوال 14 عام ملي
ــود مــن  ــرة ســحب الجن ــات المتحــدة إبطــاء وتي قــررت الوالي
ــاء  ــد بق ــط لتمدي ــى خط ــق عل ــه واف ــا أن ــال أوبام ــا. وق بالدن
القــوات األمريكيــة فــي أفغانســتان إلــى مــا بعــد عــام 2016، 
وبموجــب القــرار ســتبقي الواليــات المتحــدة علــى القــوة 
2016؛ ألن  الراهنــة وقوامهــا 9800 جنــدي معظــم عــام 

ســيطرة طالبــان علــى محافظــة قنــدوز أثبتــت أن القــوات 
ــا.  ــدان بمفرده ــط المي ــن ضب ــزة ع ــت عاج ــا زال ــة م األفغاني
ــى  ــود إل ــدة ســيتم تقليــص عــدد الجن وبموجــب الخطــة الجدي
5500 مــع بدايــة عــام 2017 وســتكون القــوة موجــودة فــي 
ــار.  ــاد وقنده ــالل أب ــرام وج ــول وباج ــي كاب ــع ه ــة مواق أربع
نعــم علــى مــدار آالف األعــوام الماضيــة، شــهدت بالدنــا عــدداً 
ال يحصــى مــن الغــزاة، بــدءاً مــن جنكيــز خــان إلــى تيمورلنــك 
إلــى ســالالت المغــول. وفــي كابــول توجــد المقبــرة البريطانيــة 
التــي تضــم قبــور الجنــود الذيــن قتلــوا فــي الحربيــن األنجلــو-

أفغانيــة فــي القــرن الـــ19، و باألمــس 7 تمــوز عــام 1979م 
أرســل اإلتحــاد الســوفييتي المعتــدي قواتــه وأبــدى المجاهدون 
األبطــال مقاومــة شــديدة للجيــش األحمــر، ممــا أدى إلــى 
إنســحابه كامــالً فــي فبرايــر1989م متلبســا بالخــزي والعــار. 
فهــذه البــالد اســتعصت جبالهــا الوعــرة وعزائــم شــعبها 
الصامــد علــى الغــزاة فهزمــت الجيــش األحمــر الســوفياتي فــي 
ــات القــرن العشــرين شــر هزيمــة ودفنــت فــي مقبــرة  ثمانيني
كابــول جنــود الســوفييت، واليــوم أصبحــت مقبــرة األمريــكان 
ــل  والحلــف االطلســي، وســيكون االنســحاب األمريكــي المماث

غيــر بعيــد إن شــاء هللا.

إن رباً كفاك باألمس         سيكفيك في غٍد ما يكون

ــكا  ــل أمري ــذ 14 عامــاً مــن قب ــا من ــى بالدن ــدأت الحــرب عل  ب
األفغانيــة  المعارضــة  قــوات  مــن  وبمســاندة  وحلفائهــا 
المرتزقــة، فســقط نتيجــة هــذا الهجــوم الوحشــي الكثيــر مــن 

ين
الد

ح 
صال

م: 
بقل

11 مجلة الصمود  |  العدد 116  |  صفر 1437هـ - نوفمبر 2015م



الشــهداء المدنييــن والكثيــر مــن الجرحــى، وقــد ألقــت طائــرات 
علــى رؤوس  قذائفهــا وحممهــا   »52 ـ  »بــي  طــراز  مــن 
ــرات  ــالت الطائ ــاركت حام ــة الشــعب، وش ــن عام ــاء م األبري
واآلليــات الحربيــة المتطــورة فــي الهجــوم، وأُطلقــت صواريخ 
مــن طــراز تومــا هــوك وانتشــر الذعــر والهلــع. قامــت القــوات 
األمريكيــة وعشــرات الــدول المتحالفــة معهــا بعمليــات قصــف 
ــوات  ــتخدمت الق ــرى، واس ــدن والق ــى الم ــز عل ــف ومرك مكث
األمريكيــة قذائــف مــزودة بأســلحة كيماويــة، واســتخدمت 
ــل  ــا مث ــة دوليً ــا العســكرية أســلحة محرم ــي عملياته أيضــا ف
قنابــل  اســتخدمت  كمــا  واإلنشــطارية،  العنقوديــة  القنابــل 
اليورانيــوم وقامــت بانتهــاك أحــكام القانــون الدولــي فــي 
ــا  ــة بالدن ــدة األمريكي ــات المتح ــت الوالي ــار. احتل ــح النه وض
ــذا الشــعب  ــدون ه ــوم يبي ــك الي ــذ ذل ــم من ــة، وه بحجــج واهي
القصــف  عــن  يتوقفــون  ال  لهــم،  المتاحــة  الوســائل  بــكل 
والنســف والدمــار الشــامل والمداهمــات الليليــة واالغتيــاالت 
واالعتقــاالت والعــن شــن غــارات علــى البيــوت الســكنية 
اآلمنــة واألماكــن المقدســة ألنهــم خســروا المعركــة فــي 

ــدان. المي
ديموقراطيتهــا  وحملــت  بالدنــا  الغاشــمة  أمريــكا  غــزت 
المتوحشــة علــى ظهــور الدبابــات والطائــرات وفرضتهــا علــى 
شــعبنا بقــوة الحديــد والنــار، وفــي الحقيقــة هــم أعــداء الحريّة 
وشــعارهم القتــل والقصــف والتدميــر والمحاكمــة بــدون دفــاع.

نعــم إنَّ غمامــة اإلجــرام األمريكيــة التــي ظلَّلــت العالــم بأســره 
ــى  ــدت عل ــذاء ، وتع ــاليب اإلي ــتى أس ــم بش ــرن وآذته ــذ ق من
دمائهــم بــل تغــذَّت عليهــا، نحــن علــى يقيــن إنَّ هــذه الهمجيــة 
التــي تتعامــل بهــا أمريــكا مــع شــعوب األرض لــن تبقــى أبــد 

الدهــر.
ــكا نفســها بســقوط هــذه  ــري أمري ــر مــن مفك ــر الكثي ــد بشَّ لق
الدولــة الظالمــة، وزوالهــا عــن ظهــر المعمــورة، ألنهــا تعــدت 
ــا  ــك م ــن ذل ــق، وم ــوق الخل ــى حق ــوق الحــق، وعل ــى حق عل
قالــه تومــاس شــيتوم وهــو مــن قدمــاء المحاربيــن فــي فيتنــام 
وصاحــب كتــاب الحــرب األهليــة الثانيــة: )أمريــكا ولــدت فــي 
ــى  الدمــاء، ورضعــت الدمــاء، وأتخمــت دمــاء، وتعملقــت عل

الدمــاء، ولســوف تغــرق فــي الدمــاء!( .
حقــا تــورط األمريكيــون ومــن غامــر معهــم بغــزو بلدنــا، 
وعــاد التــراب مجــدداً ليشــرب دمــاء الغــزاة والمعتديــن، ففــي 
هــذا البلــد هــزم البريطانيــون وكانــت الهزيمــة مؤشــراً علــى 
انهيــار امبراطوريتهــم . وفــي هــذا البلــد هــزم الــروس وكانــت 
الهزيمــة ســبباً مــن أســباب إنهيــار النظــام الســوفيتي. واليــوم 
جــاء دور انصهــار الغطرســة األمريكيــة بــإذن هللا. قــال األميــر 
الراحــل رحمــه هللا: )إّن هللا وعدنــا بالنّصــر وأمريــكا وعدتنــا 

بالهزيمــة وســيرى العالــم مــن أصــدُق وعــداً!(
فســبحان الــذي أوجــب علــى نفســه نصــر المؤمنيــن; وجعلــه 
لهــم حقــا، فضــالً وكرمــاً. وأكــده لهــم فــي الصيغــة الجازمــة 
التــي ال تحتمــل شــكاً وال ريبــاً حيــث قــال: )وكان حقــاً علينــا 
الجبــار  العزيــز  القــوي  القائــل هــو هللا  المؤمنيــن(  نصــر 
ــم الخبيــر. يقولهــا  ــاده وهــو الحكي المتكبــر، القاهــر فــوق عب
ســبحانه معبراًعــن إرادتــه التــي ال تــرد، وســنته التــي ال 

تتخلــف، وناموســه الــذي يحكــم الوجــود، الشــك أن هللا تعالــى 
ــره . ــد آن أوان نص ــاد وق ــف الميع ال يخل

ويــرى العالــم بــأم عينيــه الفشــل األمريكــي الذريــع حيــث 
وهتــك  والهــدم  والنســف  والدمــار  القتــل  االحتــالل  أفــرز 
األعــراض. وتشــير اإلحصائيــات إلــى خســائر بشــرية كبــرى، 
ــن عــن  ــن والمقاومي ــن المحتلي حيــث أســفرت المواجهــات بي
ســقوط 2387 قتيــال مــن الغــزاة حتــى اليــوم، وقتــل اإلحتــالل 
ــة  ــن المقاوم ــى م ــاك قتل ــزل، وهن ــن الع ــن المدنيي 38000 م
ــة إلــى مئــات اآلالف،  والجيــش العميــل حيــث ترتفــع الحصيل
ينجــح  لــم  الفادحــة،  والخســائر  األرقــام  هــذه  كل  ورغــم 
ــن واالســتقرار أو كســب  ــم باألم ــي أن ينع ــازي ف ــش الغ الجي
ثقــة الشــعب األفغانــي، وهيهــات أن يكســب، كمــا يقــول أحــد 
ــاس  ــون الن ــن تقتل ــود: "حي ــد الجن ــن ألح ــاء األمريكيي األطب
وتبيــدون عائالتهــم وتدمــرون منازلهــم وتحرقــون قراهــم 
وتقصفــون حقولهــم بالقنابــل العنقوديــة، تكونــون قــد خســرتم 
معركــة كســب القلــوب والعقــول. علــى َمــن نحــاول أن نكــذب؟ 
علــى أنفســنا؟ لمــاذا نتفاجــأ برّدهــم؟ لســنا بصــدد كســب هــذه 
الحــرب، نحــن بصــدد خلــق أعــداء أبدييــن لنــا. حــان الوقــت 

ــب رؤســائنا". ــة أكاذي ــا رهين ــع بأنن ــي نقتن ك
 نــرى بشــائر الفتــح فــي طــول البــالد وعرضهــا. فهاهــي 
ــران أســلحة  ــراز "أف16-"، "تعرضــت لني ــن ط ــرة م الطائ
شــرق  فــي  وأســقطوها   ، بكتيــا  إقليــم  فــي  المجاهديــن 
ــي،  ــر( الماض ــرين األول )أكتوب ــن تش ــي 13 م ــتان ف أفغانس
ــه طائــرة مــن قــوات التحالــف  وهــذا ثالــث حــادث تتعــرض ل
)أكتوبــر(  األول  تشــرين  مــن  الثانــي  ففــي  شــهر،  خــالل 
ــا  ــد إقالعهــا، مم ــة بع ــل عســكرية أميركي ــرة نق تحطمــت طائ
أدى إلــى مقتــل 11 مــن أفــراد "ناتــو"، وفــي 11 مــن الشــهر 
ذاتــه، قُتــل خمســة مــن أعضــاء القــوة الدوليــة وأصيــب 
ــر عســكرية  ــرة هليكوبت ــن تحطمــت طائ خمســة آخــرون، حي
بريطانيــة فــي حــادث آخــر فــي كابــول، وأعلنــت وزارة الدفــاع 
ــادث،  ــي الح ــا ف ــن جنوده ــن م ــل اثني ــا مقت ــة حينه البريطاني
كمــا صــّرح الحلــف أن متعاقــدا مدنيــاً فرنســياً لــم يكشــف عــن 
هويتــه، وجندييــن أميركييــن قتــال كذلــك. وبذلــك يرتفــع عــدد 
العســكريين البريطانييــن الذيــن قتلــوا فــي أفغانســتان منــذ 

ــالً. ــى 456 قتي ــكا إل ــادة أمري ــتان بقي ــاح أفغانس اجتي
ــزام الناســف- عشــرات  ــر الح ــن فج ــد بطــل -حي ــل مجاه وقت
الضبــاط عنــد أكاديميــة للشــرطة فــي كابــول وقالــت مصــادر 
أمنيــة إن الهجــوم أدى إلــى ســقوط 50 أو 60 شــخصاً علــى 

األقــل مــا بيــن قتيــل ومصــاب. 
كمــا شــنت المقاومــة هجومــاً مركبــاً ضــد كامــب انتيجريتــي بدأ 
بســيارة ملغومــة أعقبــه إطــالق نــار مــن أســلحة ثــم تفجيــرات 
أخــرى. وجــاءت هــذه الهجمــات بعــد أقــل مــن 24 ســاعة مــن 
هجــوم بشــاحنة ضخمــة ملغومــة قــرب مجمــع للجيــش العميــل 
فــي كابــول ممــا أدى إلــى مقتــل 15 مــن العمــالء علــى األقــل 

وإصابــة 248 آخريــن.
وقــد تــم تحريــر أكثــر مــن 20 مديريــة فــي جميــع البــالد خــالل 
ــد  ــة وأغلبهــا فــي الشــمال، كان آخرهــا -عن الشــهور الماضي
تســويد هــذا المقــال- مديريــة مارجــه فــي هلمنــد األشــاوس. 

ورد هللا الذيــن كفــروا بغيضهــم لــم ينالــوا خيــراً.
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حوار مع:

حمرر
أسري

الزنزانــات  فــي  األســرى  واقــع  يكشــف  التالــي  الحــوار 
األمريكيــة وزنازيــن عمالئهــم، ويظهــر فشــل التكنلوجيــا 
خالــد  األخ  أجــراه  حــوار  القديــر.  ونصــر هللا  األمريكيــة، 
ــد. ــي ســبيل هللا مــن هلمن ــه مجاهــد ف ــق ل البســتي مــع صدي

♦ الصمود: کيف أُسرت؟
األخ المجاهــد: كنــت عائــداً مــن نوبــة جهاديــة اســتمرت ثالثــة 
أشــهر، بــتُّ فــي بيــت ِصهــري، فــي مديريــة )کرشــک( مــن 

)هلمنــد( فهاجمنــا األمريــكان فــي ليــٍل دامــس، وأخذونــي. 

♦ الصمود: هل قاتلتهم ؟
ــم يكــن عنــدي أســلحة فــي ذاک الوقــت،  األخ المجاهــد: ال، ل
فــي حالــة اســتراحة،  للخــالص، کنــت  ولــم أجــد طريقــاً 
ففّوضــت أمــري إلــى هللا، فتکالــب ٰهــؤالء علــّي مثــل الذئــاب، 
والــکالب، ربطــوا يــدّي بالّسالســل، وألبســوا رأســي الکيــس 
الّدبابــة،  وتحرکــت  الّدبابــة،  نحــو  بــي  وذهبــوا  األســود، 
ــة،  ــة الّدباب ــام عرب ــي أم ــة، ووضعون ــّدة قليل ــد م ــت بع ووقف
ظننــت أنهــم يريــدون قتلــي بُعبــوِر الّدبابــة علــي، لكــن وصلــت 

ــا.  ــوني فيه ــرة، فأجلس الطائ

♦ الصمود: هل سألک شيئًا أو ضربک داخل الطائرة؟
األخ المجاهــد: نعــم، حينمــا جلســنا فــي الطائــرة، ســألني أيــن 
الُمــاّل محمــد عمــر، وأيــن رؤســاء طالبــان؟ فقلــت: أنــا رجــل 
ــة النــاس، ال أعــرف شــيئًا عــن هــذِه األمــور، أنتــم  مــن عاّم

ــون أنكــم تــرون کّل شــیٍء، وال يمکــن أِلحــٍد أن يختفــي  تقول
عنكــم حتّــی النّملــة فــي األرض، فکيــف ال تــرون ُمــاّل محمــد 
عمــر، وُزمــالءه؟! عندمــا ســمعوا هــذا، بــدأ الُحُمــر بالضــرب، 
ــدِّي،  ــنّي وخ ــرح ِس ــی ُج ــتم، حتّ ــّب، والّش ــات، وبالّس واللّکم
ووصلــت الطائــرة فــي ذاک الحيــن إلــی مــکاٍن، ونزلــت، 
عندمــا نزلنــا مــن الطّائــرة، أســرعوا بــي کمــا الذئــاب يهجمون 
علــی الّصيــد، ويُهرِولــون بــه إلــی منازلهــم، فأدخلونــي فــي 
قفــص حديــدي، وانتزعــوا منـّـي القميص، والکيســة الســوداء 

وأغلقــوا البــاب. 

♦ الصمود: ماذا شاهدت في ذلك المکان؟ 
األخ المجاهــد: حينمــا جلســت فــي القفــص، کنــت أســمع 
وتــالوٍة،  ذکــٍر،  مــن  الِمرجــل:  کأِزيــِز  أزيــًزا  أو  صوتًــا، 
ــاص  ــن األقف ــوًرا م ــت طاب ــح، رأي ــق الصب ــإذا فل وتســبيٍح، ف
وفــي کّل قفــص مجاهــد، يذکــر ويدعــوا هللا عــّز وجــل إِلعــالء 
کلمــة اإلســالم، ولِعــّزة المســلمين، ويبکــي أمــام هللا عــّز وجــّل 

ــم. ــن ونصرته ــح المجاهدي لِفت
فســألت ســجيناً آخــر کان قريبــاً مــن قفصــي، مــا هــذا المــکان؟ 
ــم  ــّمٰی باس ــرکا، تس ــکريّة أِلمي ــة عس ــدة جويّ ــذه قاع ــال: ه ق
ــا  ــم فهــو يقــوم يوًم )شــوراب( وقــال: هنــا قانــون: مــن يتکلّ

كامــال، فاختــرت الّســکوت. 

♦ الصمود: کم مکثت هناک وما ذا حدث بعد ذللک؟ 
ــوع الشــمس، جــاء  ــد طل ــوم بع ــي نفــس الي األخ المجاهــد: ف

جهاد شعب مسلم
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ــاک  ــدّت هن ــش، فوج ــدة التفتي ــی قاع ــي إل ــب ب ــدّي وذه الجن
المفتــّش األمريکــي، مــع المترجــم األفغانــي، نادانــي المترجــم 
ــش  ــي المفتّ ــه، فضربن ــم أجب ــّرات، ل ــالث م ــي( ث ــا )حکيم ي

ــّدم. ــال ال ــم، وس ــه، إزداد األل ــی الوج ــٍة عل بلطم
ــه:  ــت ل ــي؟ قل ــَم ال تجيبن ــال: لِ ــي؟ ق ــاذا تضربن ــه: لم ــت ل قل
ــم، أو باســم الخطيــب، ال أعــرف  ــد الحلي ــاَدى باســم عب ــا أن أن
ــوب  ــی بحاس ــب وأت ــر! فذه ــال: إصب ــو؟ ق ــن ه ــي م الحکيم
وفتحــه، وأرانــي صــوري، وســمعت کالمــي مــع زمالئــي 
ــم استشــهدوا  ــاد، بعضه ــي ســاحة الجه ــا ف ــوا معن ــن کان الّذي
فــي ســبيل هللا، وبعضهــم حتـّـی ااٰلن علــی قيــد الحيــاة، وعندمــا 
ــُت  نفســي. ــدُت أن أبكــي، ولکــن تحمل ــت هــذا المنظــر ک رأي
ــذا  ــال: ه ــه: ال أعــرف. ق ــت ل ــذا؟ قل ــن ه ــان: م ــال الترجم  ق
ــُت: ربمــا ولکــن فــي بَصــري ضعــٌف  أنــت مــع زمالئــک! قل

وقصــر. 

♦ الصمود: هْل نِْلت الحريّة بعد ذلک أْم أصبحت مجرًما؟
ــص صوتــک،  األخ المجاهــد: ال يأخــي: بــل قــال المفتـّـش، اُفَحِّ
فــي جهــاز التعــرف علــى األصــوات، فــإن وافــق صوتــک 
الحالــي صوتــک فــي الحاســوب، تســلِّم وتقــر بأنــك الحكيمــي؟ 
قلــت: أنــا لســت ذاك وإال فتــش، وکان رقَــم صوتــي فــي 

الفيديــو الــذي فــي جهــاز الحاســوب أحــد عشــر. 
قــال للترجمــان: اذهــب إلــی تلــک الغرفــة، وتکلّــم معــه عبــر 
الجــّوال، ســألت هللا عــّز وجــل فــي ذاک الحيــن، يــا ربّــي، يــا 
ــم،  ــي القدي ــي، مــن صوت ــر صوت ل وغيّ ــي، حــوِّ ــا ربّ ــي، ي ربّ
ــا لِرضــا هللا  ــي قمــت به ــال الحســنة الت وقّدمــت بعــض األعم
عــّز وجــّل فــي ســاحة القتــال، َرنَّ التّرجمــان، تکلّمــت معــه، 
وأٰری علــٰی شاشــة الحاســوب، أصبــح رقــم صوتــي، مــن أحــد 
عشــر إلــی تســعة عشــر، حمــدتُّ هللا عــّز وجــّل فــي خاطــري، 
ــیٍء  ــٰی ُکّل ش ــت عل ــز، وأن ــت العزي ــال، أن ــان الح ــت بلس وقل

قديــر. 

♦ الصمود: ماذا حصل بعد ذللک؟ 
األخ المجاهــد: ُدهــش ٰهــؤالء وتحيّــروا وخجلــوا علــی مــا 

ــم. ــاء خجله ــری، إِلخف ــة أخ ــدؤوا بمکالم ــم ب ــوا، ث فعل
وقالــوا: لمــاذا ال تفطــر؟ وکانــت تلــك األيّــام، أيّــام شــهر 
ــم، ال يمکــن  ــا مســلم، وعال ــارک، فأجبتهــم "أن رمضــان المب

ــة". ــام المبارک ــذِه األيّ ــي ه ــر ف ــي الفط ل
فأرســلوا جنــدّي، وجــاء برجــٍل طويــل أحمــر، ذو عينيــن 
صغيرتيــن زرقاويــن، ســألني هــل أنــت عالــم؟ قلــُت : نعــم. فبدأ 
ــم، وقــال: أنــا عالــم بالکتــب الســماويّة األربعــة، فلمــاذا  يتکلّ
تظلــم نفســک وال تفطــر؟، ِســنّک مجــروح وعلــى الرغــم مــن 
ذلــک أنــت صائــم، وإّن هللا عــّز وجــّل ال يرضــٰی بالظلــم ال 

ــر. ــی الغي ــی نفســک وال عل عل
ــي، وال  ــى األصــوات صّدقن ــرف عل ــاز التع ــه: إّن جه ــت ل فقل
ــي؟  ــی بيت ــي أِلذهــب إل ــاذا ال يتركونن ــؤالء، فلم ــد ٰه ــل عن دلي
هاهــي اإلنســانيّة، وحقــوق البشــر الّتــي تتشــدقون بهــا أمــام 
إصــدار  قبــل  قُمتُــْم بضربــي، وشــتمي، وجرحــي  العالــم، 
القضــاء والقــرار أليــس هــذا ظلــم؟ وصلتــم إلــی نهايــة الظّلــم، 

ــم نفســک!  ــي ال تظل ــول ل وتق
فغضــب هــذا، وضربنــي ضربــاً ال أســتطيع أن أصفــه بالــكالم، 

وقــال: اذهــب بــه، واترکــه فــي قفصــه إلــی أن يمــوت. 

♦ الصمود: صف لنا األيام الّتي قضيتها بعد ذلک.
ــام  ــت أيّ ــة، وکان ــرةً َعِصْيب ــاک فت ــت هن ــد: قضي األخ المجاه
رمضــان المبــارک فــي موســم الحــرارة، ولــم تكــن المالبــس 
ــّدة  ــن ش ــي م ــمي وأعضائ ــد جس ــرق جل ــدي، احت ــی جس عل
الحــرارة، بعــد أيّــام عديــدة، جــاءت هيئــة التفتيــش، مــن 
ٰهــؤالء  ســألني  )بکــرام(  األمريكــي  العســکري  المطــار 
نفــس األســئلة، وأجبتهــم نفــس األجوبــة، وتکلمــت مــع 
المترجــم عبــر الجــّوال مــّرةً أخــری، كانــوا إذا رأوا صورتــي 
فــي الحاســوب التــي كانــت توافقنــي تمامــاً، وکالمــي فــي 
الحاســوب ال يوافــق کالمــي الحالــّي، ُدهشــوا ومــا وجــدوا إاّل 

الــّذل والخجــل، ألنهــم رأوا فشــل علومهــم.
ــن  ــك لســت م ــا أن ــک، عرفن ــّل قضيت ــوم بح ــوا: نحــن نق فقال
اإلرهابييــن، ولکــن تتعــاون معنــا ضــّد الطالبــان، وندفــع 
إليــک المــال وكل مــا تحتــاج إليــه، وإذا لــم تتعــاون معنــا 
ســتمکث هنــا ســنوات، قلــت لــه: أنــا ال أســتطيع هــذا األمــر، 
ــال  ــی رج ــي إل ــي، فّوضون ــوا من ــا يئس ــه. وعندم ــوم ب وال أق

الحکومــة العميلــة.

♦ الصمــود: کيــف وجــدّت رجــال الحکومــة العميلــة ومعاملتها 
؟  معک

ذرة  لديهــم  ليــس  باختصــار،  لــک  أقــول  المجاهــد:  األخ 
إنســانيّة، بــل هــم أضــّل مــن األنعــام، وال وجــود للرحمــة 
والشــفقة واألخــالق األفغانيــة فــي ُعُروقِهــم وَدِمِهــم، فــال 
تســأل عــن االســتهزاء بالعلــم والعلمــاء وبالجهــاد والقــرآن، 

وبشــعائر اإلســالم مــن صــالة وصيــام. 

♦ الصمود: کيف حصلت على حريتك من هؤالء الظلمة؟ 
األخ المجاهــد: مکثــت هنــاک حوالــي شــهرين، ال يمضــي 
علــي يــوم ااِّل ُعّذبــُت فيــه غايــة العــذاب، بعــد ذلــک دفــع إليهــم 
بعــُض اإلخــوة مــن اإلمــارة اإلســالميّة األمــوال الّضخمــة، 
ــی  ــدهلل عل ــة بفضــل هللا عــّز وجــّل والحم ــُت الحريّ وهکــذا نل

هــذا. 

♦ الصمود: ما هي رسالتک إلی شباب األّمة اإلسالميّة؟ 
األخ المجاهــد: إخوتــي فــي هللا، فكــروا دائمــاً فيمــا يعــود علــی 
ــر واإللحــاد،  ــر الکف ــوا داب ــر والمســّرات، واقطع ــة بالخي األّم
وارفعــوا شــأن األّمــة اإلســالميّة فــي جميــع الــّدول والبلــدان. 

♦ الصمود: شکًرا يا حبيبنا في هللا. 
األخ المجاهد: جزاکم هللا أحسن الجزاء. )والسالم(
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الحمــد هلل المحمــود بجميــع المحامــد تعظيمــاً وتشــريفاً وثنــاًء، 
ــه نصــول،  ــاًء، ب المتصــف بصفــة الكمــال عــزةً وقــوةً وكبري
ــالًء، ودرء  ــدة وب ــروب ش ــع الك ــل دف ــه نأم ــول، وب ــه نج وب
الخطــوب ضنــكاً وألواًء، وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال 
لــه اختــص المســجد األقصــى بالفضائــل معراجــاً  شــريك 
ــد  ــم أش ــم بأنه ــود ووصفه ــد اليه ــن كي ــا م ــراًء، وحذرن وإس
النــاس للمؤمنيــن عــداًء، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله 
أفضــل هــذه األمــة جهــاداً وفــداًء، وأعظمهــا قــدوةً واصطفاءاً، 
صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن ضربــوا أروع 
األمثلــة صفــاًء ووفــاًء وطهــراً ونقــاًء، والتابعيــن ومــن تبعهــم 
وســار علــى نهجهــم اهتــداًء واقتــداًء واقتفــاًء، صــالة ال 
تطاولهــا أرٌض أرضــاً وال ســماُء ســماُء، وســلم تســليما يزيــده 

ــاًء. ــةً وثن ــاًء وبرك ــوراً وضي بهجــةً وبهــاًء ون
ــر  ــع أمك ــرب م ــي ح ــا ف ــلم بأنن ــى مس ــى عل ــد: اليخف ــا بع أم
ــم  ــاس كله ــد رأى الن ــه األرض، وق ــى وج وأخــس البشــر عل
ــم  ــى اإلث ــاون عل ــب والتع ــرقة والغص ــم والس ــخ الظل أن تاري
ــذي  ــن ال ــع م ــرف أبشــع وال أشــنع وال أفظ ــم يع ــدوان ل والع

ــطين. ــداء بفلس ــه األع يفعل
نــرى ونشــاهد فــي هــذه األيــام جرائــم اليهــود تتكاثــر وتزبــد، 
حتــى قــام شــباب فلســطين يطعنــون بــكل بســالة جنــود اليهــود 

بالســكاكين، ومــا يفعلــه هــؤالء الشــباب يفــوق كل الخطــب.

المقتــدرون – عندمــا  األقويــاء  يقدمهــا  فالســكين وصفــة 
ــادرات  ــل. والمب ــول والفع ــى الق ــره- عل ــون ســالحاً غي اليملك
ســلموا  الذيــن  الضعفــاء  الواهنــون  يقدمهــا  )الفاطســة( 

)خطــام(  أنوفهــم لأجانــب يقودونهــم حيــث شــاؤوا.
ويــح نفســي أومــا درى اليهــود بأننــا نرضــع أوالدنــا مــع 
حليــب األم وجــوب الجهــاد الســترداد فلســطين، ونعلمهــم 

كلمــة "فلســطين" مــع كلمــة "بابــا" و "مامــا"؟
ــان، إن  ــذا الزم ــي ه ــوا بتشــتتنا ف ــا األعــداء ال تفرح ــا أيه في
نســيتم تاريخنــا فاقــرؤوا مــن جديــد تاريــخ عمــاد الديــن ونــور 
ــه  ــا في ــان كن ــي زم ــوا ف ــن قام ــن، الذي ــالح الدي ــن و ص الدي
أكثــر انقســاماً وأشــد اختالفــاً، كان فــي ســوريا وحدهــا عشــر 
ــْيزر  ــة وَش ــت  حمــاة دول ــة، وكان حكومــات إســالمية وصليبي
ــدروز(  ــل ال ــي جب ــة ف ــي قري ــد )وه ــي صرخ ــة، وكان ف دول
ــة! فلمــا جــاءت دعــوة اإلســالم محــت دول الباطــل، دول  دول
الضعــف واالنقســام، وأقامــت دولــة الوحــدة تحــت رايــة 

ــد. التوحي
لقــد أضعنــا أيامــاً كثيــرة وفرصــاً كثيــرة، ولكــن ال يــزال تــدارك 

ــر ممكناً. األم
بماذا؟

نعــم؛ بتغييــر هــذه الحــال، وإن ســألتم : كيــف نغيــر هــذه 
الحــال؟

ــا  ــر م ــون: )إن هللا اليغي ــا القان ــرح هللا لن ــد ش ــأجيبكم: لق فس
بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم(. فهــل غيرنــا مــا بأنفســنا؟ 
هــل طهرناهــا مــن أوضــار الشــبهات وأدران الشــهوات؟ هــل 
ــا  ــددنا آذانن ــل س ــاب هللا؟ ه ــى كت ــاً عل ــا اجتماع ــا بتفرقن بّدلن
عــن وســواس الشــيطان مــن اإلنــس ومــن الجــاّن وفتحناهــا 

ــداء الرحمــن؟ لن
أمرنــا هللا أن نعــّد الســالح للمعركــة فقــال: )وأعــدوا لهــم مــا 

اســتطعتم مــن قــوة(. فالبــد مــن القــوة. البــد مــن الســالح.
ــى أرض  ــة الســكاكين! عل ــوة المرابطــون، وياحمل ــا اإلخ أيه
فلســطين المجاهــدة الصامــدة أرض العــز والشــموخ والفــداء 
والتضحيــة والجهــاد واإلبــاء، يــا أهلنــا فــي األرض المباركــة 
فلســطين، يــا أحبتنــا فــي أرض اإلســراء والمعــراج، عــذراً إن 
ــم  ــل. فلَك ــاء أمتكــم التخــاذل والتثاق ــر مــن أبن ــم فــي كثي وجدت
ــا  ــاة، فم ــاة العت ــاة البغ ــدي الطغ ــيراً بأي ــا أس ــا أّن أقصان أّرقن
يُذكــر األقصــى -أقــّر هللا األعيــن بفــك أســره وقــرب تحريــره- 
ــا  ــه وم ــا جــرى ل ــى م ــا حســرة وأســى عل إال وتعتصــر قلوبن
يجــري ممــا فطّــر األكبــاد وأدمــى القلــوب، وصبــراً أيهــا 
المرابطــون لقــد ســطرت انتفاضتكــم المباركــة بأحــرف العــز 
ــخ  ــي التاري ــاذج ف ــن أروع النم ــة م والنصــر والشــرف ملحم
المعاصــر، لقــد أعدتــم األمــل فــي النفــوس فثقوا بنصــر هللا لكم 
متــى نصرتــم دينــه )إن تنصــروا هللا ينصركــم ويثبــت أقدامكــم( 
قلوبنــا معكــم، وهللا ناصركــم، والمــال نبذلــه فواصلــوا دربكــم 

واســتنهضوا الهممــا.
ــا  ــم األرواح رخيصــة فــي ســبيل هللا، ودعاؤن ــا لكــم تقدي هنيئ
ــل  ــم عاج ــب لمرضاك ــهداء، وأن يكت ــم ش ــل هللا قتالك أن يتقب
ــاة الســعداء، ال تيئســوا مــن  ــا وإياكــم حي الشــفاء، وأن يحيين
روح هللا، فالنصــر قــادم بــإذن هللا )وكان حقــاً علينــا نصــر 

المؤمنيــن(، )أال إن نصــر هللا قريــب(.

إلى أبطال
انتفاضة القدس

بقلم: غالم هللا
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وسيأتي اهلل بقوم

يحبهم
ويحبونه

بقلم: عماد الدين الزرنجي

إّن تاريــخ أفغانســتان المشــرق يذّكرنــا بمــاٍض مجيــد وعظمــة 
فريــدة قلمــا توجــد فــي تاريــخ الشــعوب والملــل، مــاٍض يحمــل 
فــي طياتــه مجــداً وازدهــاراً جعــل هــذه البلــدة الطيبــة صامــدة 

أمــام الســيول الجارفــة واألعاصيــر الفتاكــة.
ــة  ــات جميل ــه ذكري ــي صفحات ــّجل ف ــب س ــا الحبي ــخ بلدن تاري
وبطــوالت رائعــة ومفاخــر اســتعصت الحصــر. فقــد كانــت 
أفغانســتان قديمــاً جامعــة لــرّواد العلــم والديــن والحركــة 
ــة  والجهــاد، الذيــن جّســدوا أغلــى معانــي التضحيــة والرجول
والمــروءة والســعي الحثيــث لســعادة البشــرية، وأبــوا أن 
يخضعــوا للظلــم واالحتــالل والركــون إلــى طغــاة الشــرق 
والغــرب، فكانــوا فــي صــراٍع دائــم مــع المحتليــن والظالميــن 

الذيــن يريــدون فــي األرض علــواً وفســاداً.
هــؤالء األبطــال والغيــارى األباة بعاطفتهــم الجيّاشــة، وقلوبهم 
الســليمة النّقيــة وإيمانهــم الصحيــح وعزمهــم النّــادر، قدمــوا 
للبشــرية نمــاذج مــن أصحــاب القلــوب الحيــة الســليمة التــي 

تتألــم بألــم النــاس وتســعد بســعادتهم.
ــا  ــي ســالف عهده ــا أن أفغانســتان ف ــي يذّكرن ــخ األفغان التاري
فريــدون،  وعباقــرة  فــّذة،  إســالمية  شــخصيات  أنجبــت 
ــى عودتهــا ومرافقتهــا. ــة، يشــتاق اإلنســان إل وحــركات قوي
القصــور  فــي  المجيــد  والتــراث  المفاخــر  هــذه  تنشــأ  لــم 
الشــامخة، وبيــن األمــوال الضخمــة ووســائد الحريــر، ونضائد 
الديبــاج؛ بــل نشــأت علــى أيــدي رجــال عاشــوا فــي األكــواخ 

ــة. ــاة الصعب ــأة الحي وتحــت وط
مــا أجمــل هــذا التاريــخ الرائــع، وكــم نتلــذذ بتصفــح صفحاتــه 
ــا أن أبنــاء هــذه التربــة  المشــرقة. إن هــذا التاريــخ يحكــي لن
ــالد  ــي الب ــن ف ــن والمظلومي ــأ المضطهدي ــوا ملج ــة كان الحبيب
الجيــش  قــدوم  ينتظــرون  المظلومــون  فــكان  المجــاورة، 

ــم. ــم لعونه ــي الضخ األفغان
الشــك أن الشــعب األفغانــي حصــل علــى هــذه العــزة والمجــد 
بوتقــة  فــي  واالنصهــار  اإلســالم  رايــة  تحــت  باالنضــواء 
تعاليمــه والتفانــي فــي ســبيله والحفــاظ علــى صفــات الرجولــة 
والمــروءة والتمســك بهــا، ولكــن مــع األســف اجتمعــت عوامل 
عديــدة، وأيــادي أثيمــة خرقــاء، وعقــول خربــة، علــى توريــط 
ــة  ــه القيادي ــذا الشــعب واإلطاحــة بصرحــه الشــامخ ومكانت ه

الســامية.
ــة مضــى  ــذا الشــعب -رغــم مخططــات األعــداء الخبيث وإن ه
مبــاٍل  غيــر  والحواجــز،  العوائــق  مخترقــاً  األمــام  إلــى 
المنافقيــن  مــن  قليلــة  قلــة  أن  يؤســفنا  ولكــن  بالعثــرات. 
ــدت  ــرب ومه ــت للغ ــة ركن ــود فارغ ــن بوع ــذج المغتري والس

أفغانســتان. الحتــالل  الطريــق 
أفغانســتان اليــوم أســد وقــع فــي ســجن الخونــة ووقــع تحــت 
أشــباه  تحــت حكــم  أســيرة  أفغانســتان صــارت  مخالبهــم. 
الرجــال الذيــن يســوقونها نحــو الفســاد والهــالك. أفغانســتان 
ــي ســباق  ــن ف ــراد وجماعــات منطلقي ــدي أف ــت بأي ــوم وقع الي
رهيــب إلحــراز أكبــر حــظ مســتطاع مــن حطــام الدنيــا وذلــك 

ــد نحــو الفســاد. بجــّر البل
ــاد  ــتان والفس ــالل أفغانس ــة احت ــي قضي ــر ف ــا أتفك ــي كلم إنن
ــول  ــي ق ــاً ف ــالل، ازداد إيمان ــذا االحت ــا بســبب ه الموجــود به
هللا تعالــى علــى لســان ملكــة ســبأ: )إن الملــوك إذا دخلــوا 
ــة العميلــة  قريــة أفســدوها(، فمــن يتأمــل فــي إنجــازات الدول
يــرى فســاداً مستشــري شــامالً متغلغــالً فــي أحشــاء المجتمــع 
ــن  ــادي المحتلي ــذوره بأي ــذرت ج ــض بُ ــاٌد عري ــي. فس األفغان
واالقتصــاد  األخــالق  فــي  فســاد  إثــر  فســاد  والطواغيــت. 

ــك. ــر ذل ــرة وغي والمعاش
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والفســاد األخالقــي يقضــي علــى جميــع المفاخــر والمنجــزات 
العلميــة والثقافيــة والحضاريــة، إقــرؤوا معــي كلمــة األســتاذ 
الســيد أبــو الحســن النــدوي رحمــه هللا فــي هــذا الشــأن: )إن 
التاريــخ اإلنســاني يــدل داللــة واضحــة علــى أنــه لمــا غرقــت 
ســفينة الحيــاة لفســاد أخــالق النــاس، وســيئات أعمالهــم، 
ورصيــد  بشــرية،  مجموعــة  مــن  فيهــا  مــا  بــكل  غرقــت 
وفلســفي،  علمــي  وإنتــاج  فكــري،  ومحصــول  حضــاري، 

وبــكل مــا فيهــا مــن روائــع الشــعر واألدب والبيــان، وإن 
ــي،  ــاط األدب ــل االنحط ــن أج ــداً م ــرق أب ــم تغ ــفينة ل ــذه الس ه
ــن  ــي أو م ــم العال ــدان التعلي ــات وفق ــدارس والجامع ــة الم وقل
ــة المــال وانخفــاض مســتوى المعيشــة، إنهــا غرقــت؛ ألن  قل
اإلنســان أعــّد نفســه لالنتحــار، إنــه صــار معــوالً هدامــاً لذلــك 
البنــاء الــذي فيــه فيــه متاعــه وأهلــه(} مقــاالت حــول الســيرة 

النبويــة، ص 88{.
كــم مــن المغتربيــن الذيــن يغضــون طرفهــم عــن هــذا الفســاد 
ومــا يــؤول إليــه مــن خســائر ماديــة ومعنويــة؛ بــل يمدحــون 
تصرفــات الدولــة العميلــة وذلــك لتأثرهــم الشــديد ببعــض 
اإلمكانــات الماديــة التــي أنجزهــا المحتلــون وإيمانهــم العميــق 
بالماديــات. كفــى باالحتــالل جريمــة وقباحــة وخزيــاً هــذا 

الفســاد المفســد.

ورغــم المحــاوالت الحثيثــة إلفســاد هــذا الشــعب، ورغــم 
وقــوع بعــض النــاس فــي شــبكة إعــالم الغــرب، الزالــت هنالــك 
رايــات خفاقــة، تحركــت لنصــرة اإلســالم، والتجديــف بســفينة 
ــنة  ــالق الحس ــاطئ األخ ــى ش ــار إل ــذه الدي ــي ه ــلمين ف المس
والعقيــدة الصحيحــة. وال زال هنالــك جيــش إيمانــي يقاتــل فــي 
ــان، ويســعى  ــم والفســاد والطغي ــع الظل ــن، وقم ســبيل الرحم

ــر. ــه النيّ ــة الشــعب األفغانــي بماضي جــاداً أن يوطــد صل
إننــا ننشــد ذلــك اليــوم الــذي يتحقــق فيــه النصــر بأيــدي 
ــي. وســتتجاوز  ــه الفســاد األخالق هــؤالء األبطــال، ويُقمــع في
ــة  ــة العصيب ــذه المرحل ــابقاً، ه ــاوزت س ــا تج ــتانن كم أفغانس
الرهيبــة، وســتمضي إلــى األمــام لكــي تحيــا تاريخهــا المجيــد 
مــرة أخــرى، وســتنجو مــن هــذا الــذل والعــار، وســتكون 
حســرة علــى األعــداء نفقاتهــم فــي هــذا البلــد، وســيُقضى على 
الخونــة والمنافقيــن، وســيأتي هللا بقــوم يحبهــم ويحبونــه. 

ــز. ــى هللا بعزي ــك عل ــا ذل وم
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أطفال أفغانستان ..
والمخاطر المحدقة

بقلم: حافظ منصور

كثيــر مــن أطفــال أفغانســتان، عندمــا تخلــو الشــوارع، ينامــون 
ــباح  ــم إال أش ــس معه ــاء، لي ــاء والغط ــال وط ــى األرض ب عل
الظــالم، وتهاويــل الرعــب، وآالم الجــوع والبــرد والحرمــان.

نبــت  منــذ  والســيما  جــداً  مأســاوية  أوضاعهــم  فاألطفــال 
االحتــالل المشــؤوم علــى ثــرى وطننــا الحبيب، حتــى إن وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة والشــهداء والمعوقيــن العميلــة 
أعربــت عــن قلقهــا حــول وضــع الطفــل فــي أفغانســتان قائلــة: 
"إن مــا يقــارب 3 مالييــن طفــل أفغانــي يواجــه خطــراً محدقــاً 

فــي هــذ ا البلــد".
واســتطردت نســرين أورياخيــل هــذا الموضــوع قبــل فتــرة فــي 
مؤتمــر صحفــي فــي كابــول وقالــت مخاطبــة الجمهــور: تعالــوا 
لنضــع وبالتنســيق معــاَ نقطــة النهايــة لمزاولــة األطفــال فــي 
البــالد أعمــاأل شــاقة وصعبــة. مشــيرة إلــى أن ١٤.٥ مليــون 
طفــل فــي أفغانســتان يواجــه منهــم ثالثــة مالييــن علــى األقــل 
خطــراً محدقــاً، وهــم بحاجــة إلــى رعايــة شــديدة وجديــة، 
وأن 900 ألــف منهــم يزاولــون أعمــاأل أكثــر صعوبــة بحســب 
ــد  ــال ق ــد األطف ــت ض ــتوى التعن ــل. إن مس ــا خي ــيدة أوري الس
األمــر  ويتطلــب  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي  ارتفــع 
ــم،  ــاع عنه ــم والدف ــم وحمايته ــا لرعايته ــا بينن ــيق فيم التنس
حتــى تتــم تهيئــة األجــواء المناســبة لهــم. فاإلرغــام علــى 
مزاولــة األعمــال الشــاقة، والتهريــب، والــزواج قبــل الوصــول 
المنزلــي،  والعنــف  واالغتصــاب،  القانونــي،  الســن  إلــى 
واالســتفادة مــن المخــدرات بمختلــف أنواعهــا، والتســول هــي 

ــي أفغانســتان. ــال ف ــاة األطف ــي تهــدد حي مــن األمــور الت
نعــم؛ هــؤالء األطفــال وهــم مئــات األلــوف بــل فاقــوا المالييــن 

مــن المســؤول عنهــم؟ مــن يتوالهــم؟

لقــد امتــدت األيــدي إلــى انتشــالهم، ولكنهــا أيــدي المبشــرين، 
وأيــدي الشــيوعيين، وأيــدي أمثالهــم مــن الملحديــن، أخذتهــم 
لتبــّدل أســماءهم وعقائدهــم وأفكارهــم، فيصيــروا وهــم أبناءنا 

كفــاراً بديننــا، أعــداًء لنــا، أصدقــاًء لعدونــا.
وجديــر أن أســترعي انتباهكــم إلــى أن 119 مؤسســة متعلقــة 
بشــؤون األطفــال تعمــل فــي أفغانســتان، ومــع ذلــك فــإن 
ــة،  ــة والعناي ــى الرعاي ــة إل ــم بحاج ــن ه ــال الذي ــؤالء األطف ه
لــم يشــهدوا تغيــراً جديــاً، لمــاذا؟ ألن تلــك المؤسســات تــروم 

ــه. ــالل ويرتضي ــد االحت ــا يري ــة كم ــا الخاص أهدافه
العــام  فــي  الرســمية  المتحــدة  األمــم  تقديــرات  وبحســب 
1391هـــ.ش، فــإن %50 مــن ســكان أفغانســتان المقــدر 
عددهــم أكثــر مــن 27 مليــون نســمة يشــكلهم أطفــال دون 
الخامســة عشــرة مــن أعمارهــم، هــذا وأن أفغانيــاً مــن كل 3 
أفغانييــن يعانــون مــن الفقــر، وال يملــك مبلغــا ليشــتري بــه مــا 
ــا أن  ــة، كم ــات األولي ــات والحاجي ــه مــن الضروري ــاج إلي يحت
ســيدة مــن كل اثنتيــن تعانــي مــن الفقــر، وتلــك األرقــام قياســية 

ــر. ــن للنظ ــن والمدققي ــق رأي المحللي وف
ــتان:  ــال أفغانس ــه ألطف ــرق قلب ــن يحت ــد ويام ــاء البل ــا علم في
عقــول  حلهــا  علــى  تجتمــع  لــم  إن  قائمــة،  هــذه مشــكلة 
المفكريــن وأيــدي القادريــن، كان منهــا بــالء مســتطير، وداء 
خطيــر ال نبــرأ مــن تبعاتــه بعــد قرنيــن مــن الزمــان، فتداركــوه 

ــن اآلن. م
كــم بينهــم مــن فتــى لــو تعلـّـم لــكان عبقريــاً نابغــاً، ولكــّن الفقــر 
ــوان أو  ــى اله ــه إل ــد دفع ــل ق ــل، والجه ــى الجه ــاقه إل ــد س ق

اإلجــرام، فخســر نفســه وخســرته أمتــه.
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انتفاضة السكاكين

شــهدت مدينــة »القــدس« مؤخــراً انتفاضــة جديدة، 
هــي انتفاضــة الســكاكين، استشــهد فيهــا أكثــر مــن 
إســرائيليين،  عشــرة  وهلــك  فلســطينياً  أربعيــن 
أو  باألحجــار  ســواء  مســتمرة  واالنتفاضــة 
فــي  المتوفــران  الســالحان  وهمــا  بالســكاكين 
ظــّل االحتــالل اليهــودي الغاشــم لهــذه المدينــة 
أهــّم  ومــن  مســتمرة،  أســبابها  ألّن  المقدســة؛ 
اليهــود  وقيــام  االحتــالل،  اســتمرار  أســبابها 
بدخــول المســجد األقصــى فــي خطــوات اســتفزازية 
قــادم  مــع  توتــراً  مشــبوهة، والوضــع ســيزداد 
األيــام؛ ألن الخطــر الحقيقــي أبعــد مــن قيــام اليهــود 
بدخــول المســجد األقصــى، فلقــد صــّرح رئيــس 
الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو ســابقا بــأن 
ــدس  ــة الق ــات مدين ــاء هوي ــتقوم بإلغ ــلطات س الس
الفلســطينية، أي إلغــاء إقامــة أكثــر مــن مائــة ألــف 
فلســطيني مــن ســّكان القــدس، ولــو تجــّرأ وفعلهــا 
الخبيــث، لكانــت أخطــر عمليــات تغييــر النســيج 
ــا.  ــي تاريخه ــة ف ــة المقدس ــذه المدين ــكاني له الس
يــرى البعــض أّن الهــدف األساســي مــن تفجيــر 
المتعّمــدة،  باالســتفزازات  األخيــر،  الوضــع 
واالشــتباكات، ومحــاوالت اقتحــام المســجد األقصى 
ــن  ــدس م ــل الق ــن أه ــى م ــن تبقّ ــص مّم ــو التخلّ ه

لفلســطينيين. ا
نجــح اإلســرائيليون فــي الســيطرة علــى األراضــي 
مــدى  علــى  الغربيــة  الضفــة  مــن  أنحــاء  فــي 
بذرائــع  لهدفهــم  يتوصلــون  وكانــوا  عقــود، 
ــة، أو أن  ــا أمني ــي بأنه ــف األراض ــة كتصني مختلف
ســّكانها بــال ملكيــة، أو بقطــع الميــاه عنهــا، أو 
بتــرك المســتوطنين اليهــود يهاجمــون األحيــاء 
المجــاورة، إضافــة إلــى بنــاء مســتوطنات انتشــرت 

ــرورة الجهاد   وض
ــدس ــر الق لتحري

بقلم: سيف هللا الهروي
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مثــل الســرطان علــى األرض المحتلّــة. 
ــدالع  ــن ان ــة، م ــي المنطق ــة ف ــروف الراهن ــف أّن الظ المؤس
دفعــت  والدمــار،  الفوضــى  وانتشــار  المتعــددة،  الحــروب 
القضيــة الفلســطينية إلــى هامــش قائمــة اهتمامــات العالــم 
اإلســالمي بحيــث أصبــح الفلســطينيون اليــوم يمــرون بمرحلــة 
أكثــر تهميشــاً مــن أي وقــت مضــى، ولقــد تكالبــت الكثيــر 
ــم.  ــة حوله ــى العارم ــّل الفوض ــي ظ ــم ف ــداث ضده ــن األح م
ومــن ناحيــة أخــرى توجــد هنــاك الكثيــر مــن المشــكالت لهــا 
جــذور فــي سياســات الجامعــة العربيــة وقراراتهــا ســابقا 
بشــأن القضيــة الفلســطينية، فبعــض تلــك القــرارات اتخذتهــا 
ــا أضــّرت بالفســطينين  ــالل لكنه ــة ضــّد االحت ــة العربي الجامع
أكثــر مــن اإلضــرار بالكيــان الصهيونــي المحتــّل، فبنــاء علــى 
تلــك القــرارات ال يســتطيع الفلســطينون الســاكنون تحــت 

االحتــالل دخــول الــدول العربيــة، وال يُمنــح لواحــد منهــم حــق 
ــظ  ــم ح ــرائيليين له ــود اإلس ــن أن اليه ــي حي ــا، ف ــل فيه العم
ــون  ــود يدخل ــار اليه ــة، فتّج ــدول العربي ــي دخــول ال أفضــل ف
ــة؛ ألن اليهــود  ــة أو أميركي ــة بجــوازات أوروبي ــدول العربي ال
ذوو جنســيات متعــددة، كل مواطــن إســرائيلي يحمــل جنســية 

ــة. ــدول األوربي ــدى ال ــية إح ــرائيلية وجنس إس
وأهــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن الشــعب الفلســطيني 
ــل ســلطات إســرائيل،  أيضــاً ممنوعــون مــن الخــروج مــن قب
ــدول  ــات ال ــم حكوم ــل معظ ــن قب ــول م ــن الدخ وممنوعــون م
العربيــة، ومحــرم علــى منتجاتهــم أن تبــاع فــي األســواق 
العربيــة، وفــوق هــذا، تحــّرم معظــم الحكومــات العربيــة علــى 
مواطنيهــا زيــارة فلســطينيي الضفــة وغــزة، ودعم ســياحتهم، 
أو االســتفادة مــن خدماتهــم. ويعتبرونــه تعامــالً مــع إســرائيل، 
تلــزم  العربيــة  الجامعــة  فقــرارات  بســلطتها!  واعترافًــا 
الحكومــات العربيــة بعــدم التعاطــي مــع إســرائيل، وكل مــا 

يقــع تحــت يدهــا. 

أضــرت  عاًمــا  ســتين  مــدى  علــى  القــرارات  وهــذه 
بالفلســطينيين وقضيتهــم، وفشــلت فشــالً ذريًعــا فــي أن تضــر 

ذرة.  مثقــال  احتــالل  كنظــام  إســرائيل  بوجــود 
ــطينيين  ــة  آذت الفلس ــة العربي ــرارات الجامع ــه ق ــا فعلت كل م
أكثــر.  للفلســطينيين أو  يــوازي األذى اإلســرائيلي  بمقــدار 
ــم  ــم، وتركته ــطينيين، ومحاصرته ــار الفلس ــي إفق ــت ف ونجح
يعيشــون مســجونين فــي مناطقهــم المحتلــة، أو فــي مخيمــات 
لبنــان وســوريا واألردن. يبــدو أّن الجامعــة العربيــة، وقرارات 
ــه  ــا فعلت ــب، فم ــل أبي ــن ت ــرة م ــدار بمؤام ــة ت ــذه المؤسس ه
الجامعــة العربيــة بالفلســطينيين يرقــى إلــى جرائــم إســرائيل؛ 

ــان وحصــار وأذى. مــن حرم
فبعــد كل هــذه المــدة ألــم يحــن الوقــت إلعــادة النظــر فــي كل 
مفهــوم المعامــالت مــع فلســطين وإســرائيل؟ ألــم يحــن موعــد 

إيقــاف هــذا العبــث السياســي الــذي أســس مــن قبــل مجموعــة 
مــن السياســيين الســذج، ممــن ظنــوا، قبــل نصــف قــرن، أن 
ــى نيويــورك  اإلســرائيليين ســيحزمون حقائبهــم ويعــودون إل

وســان بطــرس ولنــدن بعــد اتخاذهــم تلــك القــرارات؟ 
لــن  بقــوة،  واغتصبــت  احتلــت  أرض  فلســطين  أّن  الشــك 
تردهــا إال القــوة، وحلّهــا ليــس فــي الســالم، وال فــي مقاطعــات 
كاذبــة إلســرائيل تضــّر بالشــعب الفســطيني أكثــر مــن الكيــان 
الصهيونــي الــذي يجــد مداخــل لكافــة األبــواب المغلقــة عليــه.

ــا الشــعب  ــي يعانيه ــة الت ــة الفســطينية واألزم ــّل القضي إّن ح
ــي شــيء واحــد وهــو الجهــاد الشــرعي  الفلســطيني يكمــن ف
ــا  ــي عصرن ــه ف ــع رايت ــن رف ــاَرب كُل م ــذي يُح ــالمي ال اإلس
مــن قبــل المنظومــة العالميــة، والجهــاد ســيعيد كل شــيء 
ال  واألقصــى،  القــدس  ســتتحرر  وبالجهــاد  نصابــه،  إلــى 
ــة  ــات السياســية العابث ــن العلمي ــا م بالمفاوضــات، وال بغيره

المذلــة المضــرة.
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البطل عبيد اهلل لطيف
»رحمه اهلل«

بقلم: أبو عبدهللا

الحمــدهلل الــذي أحيــا قلــوب هــذه األمــة بدمــاء الشــهداء 
ــاد  ــراً عــن أرض الجه ــق صب ــدت التطي ــرة، فغ ــة الطاه الزکي
والکرامــة، وصلــی هللا علــی إمــام المؤمنيــن وقائــد الغــّر 

المحجليــن.
منــذ بــزوغ فجــر اإلســالم اصطفــى هللا ســبحانه وتعالــی مــن 
خلقــه رجــاالً عمالقــة ذبــوا عــن حمــاه وعــن بيضــة اإلســالم، 
تخيرهــم ربهــم ورباهــم علــى عينــه، فصفــت قلوبهــم وقويــت 
ــض  ــن في ــاة، وم ــقوا دروب الحي ــه ش ــور من ــم، وبن عزائمه
عطايــاه وهبهــم، أحبــوه وأحبهــم وإلــى أن حــان اللقــاء بذلــوا 
علــى  أســماؤهم  فنقشــت  لنيــل رضــاه،  والنفيــس  الغالــي 
صفحــات التاريــخ: »وكأيــن مــن نبــي قاتــل معــه ربيــون كثيــر 
ــا  ــوا وم ــا ضعف ــبيل هللا وم ــي س ــم ف ــا أصابه ــوا لم ــا وهن فم

ــن«. ــب الصابري ــتكانوا وهللا يح اس
واســتحقوا عــن جــدارة وصــف خالقهــم والعالــم بحالهــم: 
»مــن المؤمنيــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا هللا عليــه فمنهــم 
ــال«.  ــوا تبدي ــا بدل ــن ينتظــر وم ــم م ــه ومنه مــن قضــى نحب

ــبه  ــوار – نحس ــهيدنا المغ ــذاذ ش ــة واألف ــؤالء العمالق ــن ه م
ــذه  ــي ه ــه ف ــن بصــدد ترجمت ــذي نح ــيبه- ال ــک وهللا حس کذل

ــطور. الس
ــقاً  ــاباً عاش ــه اآلن كان ش ــدد ترجمت ــن بص ــذي نح ــل ال فالبط
لديــن هللا ســبحانه وتعالــى وعاشــق الســاحات والمياديــن، 
يحــب تكاليــف الخنــادق أكثــر مــن ملــذات البيــت، وقــد قــرأت 
ــود  ــة والصم ــف" البطول ــدهللا لطي ــهيد "عبي ــي الش ــي عين ف
والوفــاء، ال تفــارق البســمة شــفاه، منحــه هللا ســبحانه وتعالــى 
فصاحــة أنيقــة، وال يخــرس عــن قــول الحــق إذا ســمع أو رأى 
مــن شــخص أمــراً يخالــف الشــرع، فينصحــه ويعظــه بالحكمــة 

والموعظــة الحســنة.
ــه  ــن بجانب ــذع شــخصاً، يلي ــم ول ــه تكل ــرى بأن ــا ي وكان عندم
فيبتســم فــي وجهــه ويــدب فــي قلــب خصمــه الفــرح والســرور 
والبهجــة والحبــور، وبالجملــة كان مجاهــداً مخلصــاً، مثاليــاً، 
ذا قلــب نقــي خالــص، كل مــن جالســه أو عايشــه يذكــره 
بالخيــر، ولنــا معــه ذكريــات تبّكــي العيــون، وفــي هــذه العجالــة 

نحــن بصــدد مــا نذكــر منــه مــن ذكريــات جميلــة خالــدة.
وحيــاة الشــهيد عبيــد هللا )لطيــف( بــن محمــدهللا بــن محبــوب 
مســهبة  ســطورها،  فــي  موجــزة  ألنهــا  طيبــة؛  مباركــة 
ــول  ــة داج كرم ــي قري ــد 1393هـــ.ق ف ــد ول ــا، فق ــي معانيه ف
بمديريــة وتــه بــور بواليــة كونــر، ونشــأ فــي أســرة كريمــة، 
وإن قــل ثراؤهــا فقــد كثــر برهــا وســخاؤها، واستشــهد 4 مــن 
أغســطس 2014م ولــه 45 مــن العمــر، فللــه دره وعلــى هللا 

أجــره.
وقــد تعلــم الــدروس االبتدائيــة شــأن ســائر أبنــاء جلدتــه فــي 
قريتــه، ثــم تعلــم العلــوم العاليــة فــي ديــار الهجــرة بباكســتان. 

وكان يتقــن اللغــة اإلنكليزيــة وكان خطــه جميــالً جــداً.
وقــد نهــل الطالــب الناشــئ مــن علــوم الشــريعة والعقيــدة 
واللســان حتــى اســتوى علــى ســوقه، ثــم دخــل فــي الســاحات 
ــن عمــه الشــهيد  ــالل الســوفييتي مــع اب ــة ضــد االحت الجهادي
ــرة كان  ــه للهج ــرت عائلت ــا اضط ــت هللا. وعندم ــور نعم الدكت
ــة  ــى منطق ــروا إل ــره، فهاج ــن عم ــع 18 م ــي الربي ــا ف حينه
باجــور بباكســتان، واستشــهد 4 مــن أعضــاء أســرته فــي 
الجهــاد ضــد الســوفييت، فاستشــهدت أختــه آنــذاك وكذلــك 
ــي ســبيل هللا  ــم ف ــث قضــوا نحبه ــده، حي ــاه وج استشــهد عم

ــوفييت. ــوات الس ــدي ق بأي

شهداؤنا األبطال
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ــارة  ــي عهــد اإلم ــد هللا رحمــه هللا ف ــد أظهــر الشــهيد عبي ولق
اإلســالمية فــي ســاحات الوغــى الدائــرة فــي منطقــة بيــج دره 
مــن ضــروب البســالة وصنــوف اإلقــدام مــا زادنــا إعجابــاً 
ــور  ــه كان شــاباً موف ــاه؛ ألن ــراً لمزاي ــه، وتقدي ــاراً ل ــه، وإكب ب
ــاهم  ــية. فس ــوة وفروس ــاً فت ــة، ممتلئ ــاق الحيوي ــباب، دف الش
أيضــاً  وكان  البــالد  شــمالي  الدائــرة  الحــروب  فــي  أيضــاً 
ــر  ــي األخي ــان، وف ــي بامي ــة ف ــوط األمامي ــي الخط ــاهماً ف مس

ــاد. ــازي آب ــة غ ــن لمديري ــد ألم كان قائ
وبعدمــا احتلــت أميــركا بــالد اإلســالم لــم يجلــس الشــهيد عبيــد 
هللا مكتــوف اليديــن وناظــراً كيــف يعبــث االحتــالل فــي البــالد 
ــور  ــهيد الدكت ــه الش ــن عم ــو واب ــدأ ه ــل ب ــاراً؛ ب ــاداً ودم فس
نعمــت هللا الجهــاد مــع قلــة العتــاد والوســائل، لكــن مالبــث أن 

استشــهد الشــهيد نعمــت هللا فــي إحــدى المداهمــات الليليــة.
ولقــد أتقــن الشــهيد رحمــه هللا المتفجــرات، وقــد زرع كثيــراً 
األميركيــة  الدبابــات  وأعطبــت  أبــادت  التــي  األلغــام  مــن 
وناقالتهــا، وكان يســاهم بنفســه فــي كثيــر مــن العمليــات، 

حتــى اضطــر مــرة أخــرى أن يكــون مهاجــراً إلــى هللا.
تكبــد الشــهيد متاعــب كثيــرة حتــى وقــع فــي أســر العــدّو 
ــل  ــداء، فقاب ــجون األع ــي س ــهراً ف ــن 19 ش ــر م ــى أكث وقض
المحنــة صابــراً، وخــرج مــن محبســه أشــد مــا يكــون حماســة 

ــة. ــه الجهادي آلرائ
 

ــال،  ــروب والقت ــي الح ــه ف ــه وإتقان ــه وورع ــل إخالص وبفض
ُعيــن بدايــة كقائــد ميدانــي لمجموعــة مــن المجاهديــن ثــم بعــد 
ذلــك صــار مديــر مديريــة نرنــج مــن قبــل اإلمــارة اإلســالمية 

وكان يخــدم بإخــالص وتفانــي إلــى أن نــال الشــهادة.
كان الشــهيد مســكوناً ومغرمــاً بالعمليــات والكمائــن ومحاربــة 
أعــداء هللا. وفــي اليــوم الســابع مــن عيــد الفطــر لعــام 2014م 
دام  اشــتباك طويــل  العمــالء، وبعــد  لجنــود  كمينــاً  نصــب 
ســاعات طــوال، وبعدمــا أردى كثيــراً منهــم قتيــالً قضــى نحبــه 

فــي ســبيل هللا مقبــالً غيــر مدبــر. 
ــه فهــو شــهيد. ومــن  ــا أيهــا المســلمون! مــن قتــل دون مال ي
قتــل دون عرضــه فهــو شــهيد. فمــا بالكــم بمــن قُتــل هلل ولدينــه 
ــود  ــام جن ــاً أم ــه؟ واقف ــه ولعرض ــه وألرض ــالمه ولوطن وإلس
أمريــكا وأذنابهــم يواجــه رصاصهــم الجبــان بصــدر مفعــم 
ــذه  ــم: إن ه ــول له ــق، ليق ــى الح ــت عل ــب ثاب ــان، وقل باإليم
ــي،  ــا هــي أرضــي وأرض آبائ ــن وإنم األرض ليســت للمحتلي
ــا كانــت  ــة مســتعمرة أي أرض المســلمين، وال حــق فيهــا لدول

قيــد أنملــة.

ال عليــك يــا بطــل. فبعــد قليــل مــن استشــهادك، جــاءك التكريــم 
مــن فــوق ســبع ســماوات. ال عليــك يــا شــهيد، فقــد وقــع أجرك 

علــى هللا وهــو أكــرم األكرميــن.
و أمــا أصــدق النــاس فهــم الشــهداء، ال يقاتلــون ألجــل المــال 
وال لحطــام الدنيــا وإنمــا يقاتلــون إلعــالء كلمــة هللا لتكــون هــي 
العليــا، فهــذه النفــوس الزكيــة المــزكاة يصطفيهــا هللا ســبحانه 
وتعالــى فــي ســبيله، وهكــذا تبنــى صــروح المجــد والعــزة مــن 
دمــاء هــؤالء وأشــالءهم، اســتمعوا إلــى هــذه القصــة العجيبــة 

ــث  ــه حي ــد رفاق ــد إســماعيل أح ــوي محم ــا المول ــي يرويه الت
ــوض  ــه هللا أن يخ ــدهللا رحم ــهيد عبي ــا أراد الش ــول: عندم يق
المعركــة األخيــرة التــي استشــهد فيهــا، قــال ألحــد أصدقائــه: 
"لــو لــم استشــهد فــي هــذه المعركــة ورجعــت ســالماً، فاعلــم 
أننــي منافــق ويجــب عليــك أن تقاطعنــي والتتصــل بــي" فــكان 
كمــا كان يتمنــى، وصــدق هللا ظــن عبــده واصطفــاه لصحبتــه.

ــا،  ــه كله ــن أطراف ــد م ــع المج ــالً جم ــه كان بط ــة فإن وبالجمل
حتــى لــم يفتــه منــه شــيء، وهــو فــوق ذلــك كلــه تــّوج هامتــه 
بتــاج العلــم والتقــى والصــالح، كان لبقــاً ذكيــاً، وبعدمــا صــار 
قائــداً كبيــراً لإلســالم عــرف قبــل ذلــك أن القيــادة إنجــاز، قــدرة 
علــى التغييــر، تحمــل، تضحيــة، القيــادة تعنــي الكثيــر، فــكان 

مــن أحســن القــادات.
ــري يواصــل  ــى عبق ــم فت ــاء، أحده ــف الشــهيد 5 أبن ــد خل وق
مســيرة أبيــه التــي خطهــا لــه، ومهدهــا وعبدهــا ونورهــا 
ــاد.  ــل درب الجه ــوءه، ويواص ــي ض ــي ف ــو يمش ــه، فه بدمائ

ــان. ــيح الجن ــكنه فس ــعة وأس ــة واس ــى رحم ــه هللا تعال رحم

ع��ن مس��رة ب��ن جن��دب رض��ي اهلل 
عن��ه أنه ق��ال: قال رس��ول اهلل صلى 
الليل��ة  )رأي��ت  وس��لم:  علي��ه  اهلل 
رجل��ن أتياني فصعدا بي الش��جرة 
فأدخالن��ي داًرا ه��ي أحس��ن وأفضل 
مل أَر ق��ط أحس��ن منها، ق��اال لي: أما 

هذه ف��دار الش��هداء(

أخرجه البخاري
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آآلن تعترفین بأن: غارات أمريكا الجوية

بقلم: أبو صالح

بعدمــا اعتلــى أوبامــا كرســي الرئاســة وتقلــد مقاليــد األمــور 
فــي الواليــات المتحــدة، اتخــذ تكتيتــكاً حربيــاً جديــداً فــي عهــده 
واليــزال مســتخدماً حتــى اآلن أال وهــو اســتخدام طائــرات 
ــن  ــاق أرواح آالف المدنيي ــئ بإزه ــر عاب ــة غي ــز بكثاف الدرون
ــن  ــك ع ــاء، ناهي ــزة والنس ــام والعج ــال الني ــم األطف ــا فيه بم
ــد هــذه  ــه. وتتزاي ــذي تخلف ــة ال ــة التحتي ــب للبني الدمــار الرهي
أنهــم  العميــاء بشــكل ملحــوظ، مــع  العشــوائية  العمليــات 

ــازر. ــن خســائر ومج ــه م ــا تخلف ــا وم ــون طبيعته يعلم
وكلمــا ازداد عمــر االحتــالل ظهــر مــن يعتــرف بالحقيقــة 
ــار المتراكــم عليهــا، فهــا  ويكشــف النقــاب عنهــا ويزيــل الغب
ــر:  ــذا الصــدد يذك ــي ه ــة ف ــو الدولي ــة العف ــر لمنظم هــو تقري
»بــأن الضربــات الجويــة التــي تنفذهــا الطائــرات بــدون طيــار 
باكســتان،  األمريكيــة علــى  االســتخبارات  لوكالــة  التابعــة 
ــرب،  ــم ح ــب جرائ ــتان، ترتك ــة وزيرس ــي منطق ــد ف وبالتحدي
بســبب اســتهدافها لمدنييــن. وقالــت المنظمــة أنهــا تابعــت 
تســع ضربــات جويــة فــي اآلونــة األخيــرة ســقط خاللهــا 
ــات  ــة بالســكان، وكل هــذه الضرب ــا فــي مناطــق مأهول ضحاي
ــي باكســتان  ــم القاعــدة ف ــادة لتنظي ــت بزعــم اســتهداف ق كان

وأفغانســتان«.
ــع  ــة، فموق ــى المنظم ــات مقتصــرة عل وليســت هــذه االعتراف
جلوبــال ريســيرش البحثــي الكنــدي يقــول: »إن دراســة جديدة 
أوبامــا،  بــاراك  الرئيــس األمريكــي  إدارة  كشــفت عــن أن 
شــنت غــارات جويــة مســتخدمة طائــرات بــدون طيــار عشــرة 
أضعــاف التــي قامــت بهــا إدارة الرئيــس بــوش. ويضيــف 
الموقــع أنــه وفقــا لمكتــب الصحافــة االســتقصائية، أمــرت 
ــن  ــرات م ــة بطائ ــو 50 هجم ــن نح ــوش، بش ــورج ب إدارة ج
دون طيــار، فــي حيــن قامــت حكومــة الرئيــس أوبامــا، بشــن 

ــات«. ــذه الضرب ــل ه ــن مث ــة م ــو 500 هجم نح
ــام  ــي المق ــر ف ــا، أم ــى »أن أوبام ــدي إل ــع الكن ــير الموق ويش
األول بشــن الضربــات ضــد باكســتان واليمــن والصومــال 
المتحــدة  الواليــات  أن  إلــى  الموقــع  ويلفــت  وأفغانســتان، 
بــدون  الطائــرات  تديــر  أيــه”  آي  الـ”ســي  بــأن  صرحــت 
طيــار التــي تقتــل المتشــددين، علــى الرغــم مــن أن الضحايــا 

فــرض  دون  واشــنطن  وتخــرج  المدنييــن،  مــن  غالبيتهــم 
ــر  ــل الكثي ــد قت ــدة، فق ــم المتح ــل األم ــن قب ــا م ــات عليه عقوب
مــن المدنييــن واألطفــال عــن طريــق الخطــأ بطائــرات بــدون 

طيــار«.
ــنت  ــام 2001، ش ــذ ع ــه  من ــدي: »أن ــع الكن ــح الموق ويوض
ــار  الواليــات المتحــدة هجمــات مســتخدمة طائــرات بــدون طي
فــي العديــد مــن البلــدان، بمــا فــي ذلــك باكســتان وأفغانســتان 
والصومــال. وذكــر الموقــع أن الهجمــات الجويــة بدأتهــا إدارة 
بــوش، ولكنهــا تصاعــدت فــي عهــد أوبامــا، وقــد أعلنــت األمم 

المتحــدة أن الغــارات األمريكيــة تنتهــك القانــون الدولــي«.
ــف  ــوع، بقص ــذا الن ــن ه ــر م ــادث كبي ــوع ح ــد وق ــن عن ولك
مناطــق آهلــة بالســكان، يقولــون ســنبادر بالتحقيــق فــي 
الحــادث، وليســت مجــزرة مستشــفى قنــدوز عنــا ببعيــد، حيــث 
ــق ال يســمن  ــي تحقي ــون ف ــات، وال يزال ــوا المئ ــوا وجرح قتل

ــوع. ــن ج ــي م واليغن
مــا فائــدة هــذا التحقيــق، بعدما خربــوا بيتــي بقنابلهــم العمياء، 

وقتلــوا أهلــي وأوالدي وهــم يغطــون في النــوم العميق؟
متى رأينا نتيجة لتحقيقاتهم يوماً ما؟

أليس هذا التحقيق ستار يسدلونه على جرائمهم النكراء؟
الذيــن  هدفهــم  أن  تمامــاً  يعلمــون  الطيــارون  ومعظــم 
ــن  ــاء، فهــم ليســوا متأكدي ــه األبري ــروح ضحيت يســتهدفونه ي
أّن مايســتهدفونه جنــود اإلمــارة أو مــا يســمونهم اإلرهابييــن، 
ــارك  ــذي ش ــت« ال ــو الطيــار الســابق »برانــدون براين فهاه
فــي قتــل نحــو 1600 شــخص يقــول: »إن الضربــات بهــا 
نــوع مــن عــدم الدقــة«، فقــد عمــل نحــو خمــس ســنوات فــي 
ــد:  ــتان، ويؤك ــتان وباكس ــي أفغانس ــرية ف ــداف س ــف أه قص
»أن الطياريــن يفتقــدون إلــى الرؤيــة الكاملــة لتحديــد أماكــن 
إطــالق النــار، فالصــورة مظلمــة، وال نــرى ســوى ظــل الناس، 

ــذا الظــل«. ــل ه ونقت
ولكــن الســؤال المطــروح هنــا: لِــم تعتــرف منظمــة العفــو 
الدوليــة اآلن بهــذه الجرائــم بعــد ســنوات مرهقــة وبعــد إزهــاق 
أرواح ال تحصــى مــن المدنييــن؟ أليــس ألجــل أن هــذه الجرائــم 

أخــذت تحطــم الرقــم القياســي فــي هــذا المضمــار؟

جرائم حرب؟!
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قاتل الروس باألمس
واليوم يعزيهم!

بقلم: أبوصهيب حقاني

قبــل أيــام انتشــرت صــورة لعبــدهللا عبــدهللا -الرئيــس التنفيــذي 
مواقــع  صفحــات  علــى  الوطنــي-  اإلئتــالف  حكومــة  فــي 
ــى  ــس عل ــق جال ــاس أني ــي لب ــو ف ــي وه ــل االجتماع التواص
ــون  ــي صال ــول ف ــي الســفارة الروســية بكاب ــل ف كرســي جمي
فخــم، يقــدم عــزاءه إلــى زعمــاء الــروس جــراء ســقوط 
الطائــرة الروســية فــي مصــر، وســّجل عــزاءه فــي مذكــرات 
الــروس، ولــم تكــن المســألة مســألة عــزاء فحســب؛ بــل كان 
ــن  ــرى. فم ــاً أخ ــزاء أهداف ــذا الع ــن وراء ه ــدهللا م ــروم عب ي
هــو عبــدهللا الــذي ذهــب خاشــعاً ذليــالً صاغــراً إلــى الســفارة 

ــم؟ ــزاءه له ــاً ع ــية مقدم الروس
ــن  ــن المجاهدي ــالً آلالف م ــه ممث ــرى نفس ــذي ي ــو ال ــم؛ ه نع
الحــرب  غمــار  خاضــوا  الذيــن  والمصابيــن  والشــهداء 
األبطــال  قتــال  وقاتلــوا  باألمــس،  مــع روســيا  الضــروس 

الشــجعان.
هــو الــذي كان يــرى نفســه مــن زعمــاء المجاهديــن فــي عهــد 
ــوا  ــن ناضل ــم الذي ــن أفراده ــم وم ــن أقربائه ــوفييت أو م الس

ــروس. ال
ــالل الروســي،  ــاً لشــهداء االحت ــرى نفســه وريث ــذي ي ــو ال ه

ــرام. ــال الشــهداء الك ــد آم ــا يزعــم معق ــو كم وه
هــو الــذي يُرائــي أكثــر مــن اآلخريــن بأنــه شــارك فــي الجهــاد 
ضــد الــروس، ويذكــر إنجازاتــه الخاويــة فــي كل مــكان وفــي 

كل مجــال.
ــه باســم الجهــاد ضــد  ــى كرســيه ومنصب ــذي وصــل إل هــو ال
ــاد األمــس  ــاد األمــس، واســم جه ــن لجه ــروس، وهــو مدي ال

ــى هــذا المــكان. ــه إل أوصل
ولكــن يــا تُــرى! مــن روســيا هــذه التــي ذهــب عبــدهللا لتقديــم 

العــزاء إليهــا؟
التــي قتلــت مليــون  روســيا هــذه هــي الســوفييت ســابقاً 
ونصــف مليــون أفغانــي مظلــوم مضطهــد، وعّذبــت اآلالف 

اآلخريــن... اآلالف  مــآت  وجرحــت  المالييــن،  وشــردت 
روســيا هــي التــي قاتلــت الشــعب األفغانــي عقــداً مــن الزمــن 
منهــم  تســلب  كــي  والحديــد،  والحــد  والقضيــض  بالقــض 

الحريــة واالســتقالل وتنهــب ثرواتهــم.
هــي التــي تتظاهــر بالســالمة حتــى اآلن، رغــم أوجاعهــا مــن 
جهــاد الشــعب األفغانــي وهــي تتحيــن الفــرص ألخــذ الثــار مــن 

هــذا الشــعب األبــي الباســل.
هــي التــي تقتــرف أبشــع المظالــم فــي حــق الشــعب الســوري 
المظلــوم، وتتســبب بالمجــازر الجماعيــة فــي حــق %90 مــن 

المدنييــن الذيــن أرادوا الحريــة.
هــي أشــرس وأفتــك مــن أمريــكا وال تأخذهــا بأحــد إالًّ وال 
ــذ سياســاتها فــي  ــم لتنفي ــواع المظال ذمــة، وتقتــرف أبشــع أن

ــة. المنطق
هــي الــدب العجــوز التــي تتحيــن الفــرص للتدخــل فــي شــؤون 
أفغانســتان، كــي تأخــذ ثــأر األمــس مــن أبنــاء الشــهداء 

والمجاهديــن.
ولكــن الســؤال المطــروح هنــا هــو: لمــاذا يقــدم مجاهــد األمس 
تعازيــه اليــوم إلــى عــدوه باألمــس، مــع أنــه لــم يتبيــن حتــى 

اللحظــة هويــات القتلــى أكانــوا عســكريين أم مدنييــن؟
ــدهللا  ــد عب ــي تؤي ــعب األفغان ــن الش ــريحة م ــاً أن ش ــل حق وه
وتــراه زعميــاً جهاديــاً، فــإن كان كذلــك فبــم يبــررون فضيحتــه 

هــذه؟
الغــرو بــأن عبــدهللا إنمــا يريــد بهــذه األعمــال توطيــد الصــالت 
مــع الــروس، وتغييــر األذهــان عــن المســتكبرين، ولــو اســتمر 
الحــال هكــذا فليــس بعيــداً أن يقــدم عبــدهللا فــي المســتقبل 
ــى الــروس عــن الجهــاد الســابق، ويحتقــر  ــذار إل رســالة إعت
هــو وحفنــة مــن العمــالء بأفعالهــم المشــؤومة إنجــازات 

ــال الشــهداء. ــاد وآم الجه

فمــن يجيــب الشــهداء واأليتــام واألرامــل الذيــن كانــوا ضحيــة 
لإلجــرام الروســي؟ ومــن يجيــب أبنــاء شــعبنا عــن الخســائر 

الفادحــة التــي كبدهــا الــروس لهــم؟
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الحلــف  بمســاعدة  أفغانســتان  األمريــكان  احتــل  بعدمــا 
األطلســي، قامــوا بتدشــين مئــات القنوات والوســائل اإلعالمية 
المســموعة والمرئيــة والمقــروءة، مســتهدفين بهــا أبنــاء 
ــراداً  ــك أف ــل ذل ــوا قب ــد َربّ ــم. وق ــمومها فيه ــث س ــعب لب الش
ــم  ــالم، ث ــة لإلس ــداً وكراهي ــم حق ــم وملؤوه ــلوا أمخاخه فغس
اســتخدموهم فــي تحقيــق أهدافهــم ومطامعهــم. ومــن إحــدى 
ــاد  ــي شــغلها الشــاغل نشــر الفس ــة الت ــوات الماجن ــذه القن ه

واإلفســاد والخالعــة: قنــاة »طلــوع ».
فعــالوة علــى مــا تبثــه هــذه القنــاة الخبيثــة مــن دعايــات 
الحــوارات  مــن  األميركييــن،  المحتليــن  لتأييــد  مســمومة 
ــالل  ــن خ ــوم أيضــاً م ــي تنشــرها، تق ــة الت ــار المفبرك واألخب
برامجهــا باالســتهزاء بالديــن واإلســاءة لكرامــة اإلســالم 

والشــعائر الدينيــة وثمــرات الجهــاد والثقافــة األفغانيــة.
ويســعى مخرجــوا برامــج »طلــوع« ومنفذوهــا المنحرفــون، 
ــة،  ــي يبثونهــا، والبرامــج المنحرف مــن خــالل المسلســات الت
والمحافــل المخزيــة الفاتنــة، إلــى خلخلــة أخــالق مســلمي 
واتهــام  وإيمانهــم،  عقيدتهــم  وزعزعــة  أفغانســتان، 

والتطــرف. واإلرهــاب  بالراديكاليــة  بدينهــم  المتمســكين 
ــف  ــم لتحري ــن برامجه ــعون ضم ــوا يس ــد كان ــام العي ــي أي وف
ــه أن ال  ــري ل ــل الث ــون أن الرج ــه، فيّدع ــن مواضع ــم ع الكل
يذبــح أضحيــة؛ بــل ينفــق مالهــا للفقــراء، وهــذا أفضــل مــن 
يكــون  ذلــك  أن  دليــل محللــي »طلــوع«  التضحيــة! وكان 
مســاعدة للفقــراء مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ال تتلــوث 
المدينــة بدمــاء األضاحــي؛ ألن الدمــاء المســفوحة تعــود 

ــئين! ــال والناش ــان األطف ــى أذه ــلبي عل ــر الس باألث
وهكــذا يريــدون أن يلقــوا فــي أذهــان النــاس بــأن توزيــع المال 
أفضــل مــن التضحيــة، تقليــالً مــن شــأن تلــك الدمــاء الكريمــة 
التــي يحبهــا هللا بــأن تســفك فــي هــذه األيــام المباركــة. وبذلــك 
ــي  ــر الت ــوم النح ــي ي ــة ف ــم لشــعيرة التضحي ــون عداوته يعلن
تصغــر الشــياطين، فقنــاة » طلــوع » تحــرض المســلمين 

لالمتنــاع عــن هــذا الواجــب الدينــي إرضــاًء للشــيطان.
وهنــاك فضيلتــان أصليتــان مــن شــعائر اإلســالم المهمــة 
الحجــاب  وهمــا:  المشــؤومة  القنــاة  هــذه  تســتهدفهما 
والعفــاف، وذلــك مشــهود وملمــوس فــي موقعهــا وعلــى 
صفحتهــا فــي فيســبوك، فلهــا برنامــج خليــع باســم »ســتاره 

أفغــان« أي نجــوم أفغــان، وتدعــو األزواج الشــباب والشــابات 
للحيــاء  مــكان  ال  ماجــن  بــكالم  فيتكلمــون  العــرس،  أيــام 
فيــه، ويبثــون أبشــع النغمــات، لطمــس التــراث اإلســالمي 
ــى حــد  ــون إل ــالد اإلســالم، وال يبال ــي ب ــة ف والحضــارة الديني
ــؤالء  ــكان ه ــون م ــب والغربي ــو كان األجان ــه ل ــن أن ــي أظ أن

لخففــوا، إال أن هــؤالء ال ضميــر لهــم.
ــي  ــة ف ــاة محجب ــوا بفت ــاب اإلســالمي أت ــيئوا للحج ــي يس ولك
برنامــج »ســتاره أفغــان« ســاهمت فــي هــذا البرنامــج، فقالــوا 
لهــا: إنــك تملكيــن صوتــاً جميــالً إال أن حجابــك ال يعجــب 
ــت  ــك وأتي ــِت حجاب ــك إذا خلع ــم أن ــزى كالمه ــج، ومغ البرنام

ــال. ــك ســتنجحين و إال ف ــافرة فإن س
إننــا علــى يقيــن بــأن الــذي يســاهم فــي الحفــالت التــي تعقدهــا 
»قنــاة طلــوع« هــم علــى فكــر طلــوع، وأفكارهــم منحرفــة عــن 
جــادة الحــق، إال أنــه ال حــق للقنــاة أن تنــال مــن الحجــاب، وأن 

تصفــه بالرجعيــة وعــدم التقدم.
ــررات  ــرأة« أن مق ــر »الم ــي أم ــه ف ــك كل ــد ذل ــف بع والطري
للحديــث  المتصــدرات  ولكــّن  واضحــة صريحــة،  اإلســالم 
ــالت، ال  ــاق الحف ــات، وعّش ــات الصالون ــن ربّ ــرأة م ــن الم ع
يعرفــن شــيئاً غيــر المــرأة األوربيــة فــي أماكــن اللهــو وحفالت 
ــّن  ــالت له ــات فاض ــات عالم ــن األوروبي ــاك م ــراء، وهن اإلغ
الســبق فــي مجــاالت الفكــر والتأليــف واالختــراع، ولكــن 
هــؤالء ال يخطــرن علــى بــال ســيداتنا المتحضــرات، إذ المــراد 
ــزل  ــول، ومشــاهد الغ ــرف والخم ــو والت ــاذج الله ــن نم عنده

ــداء. ــداء كل ال ــو ال ــذا ه ــة، وه والصباب

فالمرجــّو مــن الشــعب األفغانــي المســلم األبــي أن يقاطــع 
ــع  ــا منب ــه؛ ألنه ــي حيات ــوع ف ــاة طل ــج قن ــن برام ــد ع ويبتع
الضاللــة العظيمــة، والخالعــة والمجــون، وســبب إلبعــاد 
النــاس عــن شــرائعهم وعقائدهــم وقيمهــم. وببرامجهــم تلــك 
ــن  ــالمية ع ــارة اإلس ــاط الحض ــووا بس ــى أن يط ــون إل يطمح
ــة والمجوســية،  ــالد و ويســتبدلوه بالحضــارة الغربي هــذه الب
وإلــى أن يخلقــوا الفوضــى والخــالف والشــقاق والعــداوة فيمــا 
بيــن المؤمنيــن؛ إذاً مــن الواجــب الحتمــي أن يقــوم آحــاد أفــراد 
الشــعب بمقاطعــة برامجهــا فــوراً، إال تفعلــوه تكــن فتنــة فــي 

ــض. ــاد عري األرض وفس

قناة
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أزمة البطالة يف البالد
هل هلا من مـخرج

بقلم: عطاءهللا آخندزاده

مــن المعلــوم أن فــي أحضــان البطالــة تولــد آالف الرذائــل، 
وهــي مبتــدأ التالشــي والفنــاء. وإذا كان العمــل رســالة 
المجتمــع  العاطليــن موتــى. وأحســب أن  فــإن  األحيــاء 
يســتطيع الخــالص مــن مفاســد كثيــرة لــو أنــه اســتغل 
ــل  ــد، ب ــد أن توج ــا بع ــتفادة منه ــراغ، ال باإلس ــات الف أوق
ــة، ويوجــه هــذا وذاك  ــذي يســتنفد كل طاق ــذل الجهــد ال بب
إلــى مــا ينفعــه فــي معاشــه ومعــاده. فــال يبقــى مجــاٌل 

ــه. ــل ل ــه ال عم ــرء أن ــه الم يشــعر مع
مــن قديــٍم عــرف المصلحــون أن بطالــة الغنــي ذريعــة إلــى 

الفســوق:

إن الشباب والفراغ والجدْه      ُمفسدة للمرء أي مفسدة

ونضــم إلــى هــذا أن بطالــة الفقــراء تضييــٌع لقــدرة بشــرية 
هائلــة، وتعطيــل لمــا أودعــه هللا فــي العضــالت واألعصــاب 
واألفئــدة مــن طاقــات مخبــأة لــو فُجــرت لغيــرت وجــه 

البــالد.
الشــعب األفغانــي الــذي أنهكتــه الحــروب يعانــي اليــوم 
مــن الفقــر المدقــع، وليــس لديــه مــن مســتلزمات العيــش 
أدنــى مــا يحتــاج. فــي حيــن أن الموظــف الحكومــي العــادي 
يتقاضــى راتبــاً شــهرياً يتــراوح بيــن 100 دوالر إلــى 600 
دوالر، بينمــا يتقاضــى موظفــون آخــرون يعملــون فــي 
ــى 5000  ــن 3000 دوالر إل ــب شــهرية بي ــة روات الحكوم
دوالر، وهنــاك مســؤلون حكوميــون يتقاضــون رواتــب 
شــهرية بيــن 6000 دوالر إلــى 20000 دوالر أمريكــي 
وفــوق ذلــك تُمنــح لهــم إمكانيــات وفيــرة أخــرى مثــل جــواز 

ــد الباذخــة. الســفر السياســي والموائ
يهــرب النــاس مــن البــالد ويلجــؤون إلــى البــالد المجــاورة 
ــى البــالد األروبيــة مــع أنهــم يواجهــون المــوت  وحتــى إل
وحــوادث  والحــرق  الغــرق  وربمــا  الســفر  ومعضــالت 
الســير؛ ألنهــم ســئموا الوعــود البراقــة التي كان مســؤولوا 
ــة. ــة يرفعونهــا فــي حمالتهــم االنتخابي الحكومــة االئتالفي

ففــي أحــدث التقاريــر ســمعنا بهــروب جماعــي لصحفييــن 
ــة  ــذه الهجــرة الجماعي ــد ه ــم العشــرين. وتع ــوق عدده يف
للصحفييــن األفغــان وتركهــم للبــالد هــي األولى مــن نوعها 
منــذ اجتيــاح القــوات الغربيــة الغازيــة أراضــي أفغانســتان 
قبــل 14 عامــاً، وهــي دليــل فشــل الــدول الغربيــة المتحالفــة 
مــع حكومــة كابــول بااللتــزام بتعهداتهــا بتوفيــر المعيشــة 

الهادئــة والمســتقرة لأفغــان.
ــود  ــود وعه ــاء الشــعب بوع ــدون أبن کان المســؤولون يِع
زائفــة حيــن تعهــدوا بتوفيــر العيــش الرغيــد لهــم وخفــض 
المــدى  طويــل  عمــل  فــرص  وتوفيــر  البطالــة  نســبة 
وتحســين المســتوى المعيشــي. وكان الرئيــس الحالــي 
ــه  ــي دعايات ــردد ف ــال- ي ــبيل المث ــى س ــي -عل ــرف غن أش
االنتخابيــة: "ال فــرق لــدي بيــن األفغــان، كلهــم سواســية 
تحــت رايتــي كأســنان الُمشــط"، وقــال أنــه ســيقرب الهــوة 
بيــن قصــر الرئاســة وبيــن المســجد، كمــا كان يطمئــن 
ــه  ــة، وأن ــى المصالح ــل عل ــن والعم ــر األم ــعب بتوفي الش

؟!
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ــل، وأن  ــاً للعم ــي فرص ــعب األفغان ــن الش ــون م ــيوفر لملي س
الحقائــب الحكوميــة ســيحيلها إلــى مســتحقيها، وأنــه ســيحكم 
فــي عهــده بالضوابــط وليــس بالروابــط، واألهــم فــي وعــوده 
كلهــا أنــه وعــد الشــعب بإنعــاش االقتصــاد األفغانــي وبحكومــة 
ــاء  ــادة بن ــي إع ــث ف ــف يبح ــب مؤل ــه صاح ــك ألن ــة وذل عادل

ــة. ــدول المحطم ال
إن الفــراغ والبطالــة فــي أفغانســتان ليدمــران ألــوف الكفايــات 
والمواهــب، ويخفيانهــا خلــف ركام هائــل مــن االســتهانة 
فــي  والحديــد  الذهــب  معــادن  تختفــي  كمــا  واالســتكانة، 
ــاع الشــنيع  ــذا الضي ــة له ــة. ونتيج ــم المجهول ــاق المناج أعم
لقيمــة العمــل والوقــت، ظهــرت مصائــب ال حصــر لهــا علــى 

المســتوى النفســي واإلجتماعــي والسياســي.

ولــو أمعنــا النظــر فــي تلــك الوعــود البراقــة للمســؤولين 
لرأينــا بــأن البطالــة لــم تنخفــض بــل انضــم مليــون مــن الشــعب 
األفغانــي لقافلــة العاطليــن عــن العمــل، ولــم يحصــل أي تغييــر 
فــي مســتوى معيشــة الشــعب بــل صــار حالــه مــن ســيء إلــى 

أســوأ، وأنــه فقــد نصــف الرغيــف الــذي كانــوا يســد بــه رمقــه.
لقــد اتضــح للجميــع بــأن کل تلــك الوعــود والدعايــات ســراب 
محــض، فمــع مضــي كل يــوم يــزداد عــدد العاطليــن مــن 
ــذا  ــالد، وه ــي الب ــات ف ــن الجامع ــوا م ــن تخرج ــباب الذي الش
ــباب.  ــن الش ــن م ــى ماليي ــب إل ــت قري ــي وق ــيصل ف ــدد س الع
فــإذا كان الواحــد يعمــل فــي عائلــة تتكــون مــن عشــرين فــرداً 
وفقــد هــذا الواحــد عملــه، أال يُعــد فقــر وعــوز 21 فــرداً كارثــة 

ــانية؟ ــة وإنس اجتماعي
كان يجــب أن تحــل هــذه الكارثــة حــالً جذريــاً ولكنهــا أهملــت 
جــداول  فبحســب  مســتوياتها.  أقصــى  إلــى  وتصاعــدت 
ــد  ــه يوج ــة فإن ــور اإلجتماعي ــل واألم ــات وزارة العم ومعلوم
فــي البلــد 12 مليونــا مــن القادريــن علــى العمــل وأن 4 مالييــن 

مــن هــؤالء ال يجــدون فرصــاً للعمــل، وهــذا يعنــي أن 25% 
ــون وال يشــتغلون. ــل ال يعمل ــى العم ــن عل ــن القادري م

وعــدم وجــود فــرص للعمــل أدى بثالثــة مالييــن مــن الشــباب 
إلــى تعاطــي المخــدرات والحشــيش، فبتنــا نجــد فــي كثيــر مــن 
المقاطعــات -بمــا فيهــا العاصمــة كابــل- مالييــن مــن مدمنــي 

المخــدرات ومتعاطــي الحشــيش.
وليســت البطالــة هــي الكارثــة اإلجتماعيــة الوحيــدة فــي البــالد 
ــال يشــتغلون فــي  ــن مــن األطف ــارب مليوني ــاك مــا يق ــإن هن ف

أعمــال شــاقة، األمــر الــذي يخالــف القوانيــن البشــرية. 

ــي أن  ــدة وه ــة واح ــى نتيج ــق نصــل إل ــذه الحقائ ــد كل ه وبع
المســؤول عــن كل هــذه الكــوارث االجتماعيــة هــم مســؤولوا 
الحكومــة االئتالفيــة الذيــن يجــب عليهــم تلبيــة مطالــب الشــعب 
واحتياجاتــه. ففــي ظــل هــذه الحكومــة العميلــة الفاشــلة، يســأل 
المواطــن األفغانــي هــل لهــذه األزمــة الكبــرى )أزمــة البطالــة( 

مــن مخــرج؟
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نا  هد شــا
الحكومــة  آخر من أوجــه  وجهــاً 

ــه  ــي وتعذيب ــة على قمع الشعب األفغان ــة المقتات العميل
ومطاردتــه باألساليب الخبيثــة التي تأباها المجتمعات الحرة؛ فــي 

معــارك اســتعادة قنــدوز وغيرهــا مــن القــری، حيــث هــّددت المدنييــن بالقصــف 
الثبــات. علــی  المجاهديــن  إصــرار  عنــد 

لقــد راح ضحيــة هجمــات االحتــالل والميليشــيات عــدد كبيــر مــن األبريــاء والمدنييــن 
ــعب  ــل الش ــص قت ــة تخ ــد كل قضي ــة عن ــة أميركي ــة إعالمي ــة بحماي ــى الحكوم ــن. وتحظ المظلومي

األفغانــي وتدميــر أرضــه وتشــريده، اتضــح هــذا جليــاً  فــي كلمــة أوبامــا التــي ألقاهــا حــول  بقــاء 5500 
مــن الجنــود األميركييــن بعــد ســنة 2016م فــي أفغانســتان بعــد إلحــاح الحكومــة العميلــة حفاظــاً علــی مصالــح 

األمريــكان فــي المنطقــة. فدمــاء الشــعب األفغانــي عنــد االحتــالل والميليشــيات مــن أرخــص الدمــاء فــي العالــم، 
ــي المســفوك. ــن دم الشــعب األفغان ــم م ــر عنده ــم بكثي ــي أفغانســتان أه ــركان ف ــح األمي ومصال

هــذا وقــد أعلنــت اإلمــارة اإلســالمية بعــد نشــر كلمــة أوبامــا أنهــا ســتقاوم كمــا كانــت حتــی إخــراج آخــر جنــدي أميركــي 
مــن أفغانســتان.

إن خســائر األميــركان فــي أفغانســتان أشــد وأكبــر مــن خســائر الســوفييت، كمــا أن عــدد المجــازر والجرائــم والمآســي التــي 
ارتكبهــا االحتــالل األمريكــي فــي حــق الشــعب األفغانــي أكبــر مــن تلــك التــي ارتكبهــا االحتــالل الســوفييتي. وأوبامــا الــذي 
ــول عــام 2016م؛ تراجــع مــرة أخــرى  ــة بإخــراج األميركييــن مــن أفغانســتان قبــل حل ــات األميركي ــة االنتخاب وعــد فــي بداي
ــد لخــروج  ــرة أن الشــرط الوحي ــه االخي ــي  كلمت ــا ف ــث صــّرح أوبام ــور. حي ــام المذك ــد الع ــي أفغانســتان بع ــوده ف ــي جن ليبق
األميــركان هــو المصالحــة السياســية، ثــم الخــروج، بينمــا أكــدت اإلمــارة اإلســالمية بــأن خــروج المحتليــن مــن أفغانســتان 
ــالت قمعية وتعسفية  ــالء حم ــالل والعم ــه االحت ــا  في وقت يخوض في ــة أوبام ــي كلم ــة. وتأت ــوار ومصالح ــكل ح ــرط  ل ش
ــه  ــة فــض الشــعب عــن إمارت ــى رأســها المجــال الثقافــي واإلعالمــي بغي ــاة فــي أفغانســتان، وعل ضد كافــة مجــاالت الحي

اإلســالمية التــي احتضنهــا.

وبعــد تحريــر اإلمــارة اإلســالمية لمدينــة قنــدوز ســعى األميــركان إلقنــاع العمــالء بالتجســس على المواطنين 
ــالء  ــت العم ــارة اإلســالمية جعل ــا اإلم ــع به ــي تتمت ــر أن الشــعبية الت ــة الشــعب، غي ــأدوات لمراقب ــم ب وتزويده

ــرة.  ــات األخي ــد الفتوح ــيما بع ــر، ال س ــذا وأكث ــون به يعترف

أمريــكا تحــاول أن تخفــي فشــلها فــي أفغانســتان، وال أدل علــى ذلــك مــن القــرارات المتخبطــة فــي 
كل عــام، ويعــزو الباحث األمريكي روبرت ساتلوف فشل السياسة األمريكية إلى خطأ في 

ــات المهمــة. ــى الملف تقدير األولويات وتقديم الملفات العاجلة عل
أن وجودهــا  تــرى  أوباما  إدارة  كانت  إذا  نتســاءل عما  بدورنــا  ونحــن 

العسكري في أفغانســتان يصــب فــي صالحهــا أم أنــه يعــود 
بالمآســي والويــالت؟ عليهــا 

الد
 خ

بو
: أ

قلم
ب

ختبط السياسة األمريكية
يف أفغانستان
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حكومة ..
سلب ونهب وسرقات

بقلم: الدكتور بنيامين

تتنــاول القنــوات والمحافــل فــي هــذه األيــام نــزراً يســيراً مــن 
المصــائب المعيشــية فــي أفغانســتان مّمــا للحكومــة دور بــارز 
فيــه. وإذا قمنــا بتســليط األضواء على األوضاع المحيطــة 
وکشف  به  المتعلقة  األخرى  واألمــور  األفغانــي  باالقتصاد 
النقاب عن حقائق وقضايا؛ فســنواجه أرقامــاً مروعة بهــذا 

الخصوص.
ففي أفغانستان ال يمکن أبداً انتظار أو توقع أي جهد أو مسعى 
يبذله النظام األفغانــي العميــل، الــذي ترعــرع علــی أيــدي 
االحتــالل المتطرف في قتــل األبريــاء وتخريــب البــالد، من أجل 
ــين األوضاع المعيشية السيئة  ــة حقوق اإلنسان أو تحس حماي
ألغلبية الشعب األفغانــي، والســنوات الدائــرة شــاهدة علــی 
مأســاة شــاملة لــكل أرجــاء أفغانســتان؛ وذلك ألنه ال يوجد 
في برامج النظام ونهجه الفکري -المســتلهم مــن الصليــب 
المعانــد للمســلمين- أي اتجاه إيجابي تجاه الشعب األفغانــي 
عموماً والشرائح والطبقات المحرومة منه خصوصاً، بحجــة 

ــن. ــل للمجاهدي المي

 فالنظام العميل يسير نحو تسمين الحكومة من خالل:
* إنشاء إدارات بمسميات حديثة ال حاجة لنشاطها.

* تضاعف عدد الموظفين المرتشين.
* بيع ممتلكات أفغانستان.

* توسيع دائرة االمتيازات وتوزيعها بين الموظفين.
ــع المخــدرات والنهــب والســرقة  * تشــكيل إدارات تســعی لبي

واالغتصــاب بحجــة مكافحــة الفســاد.
ــر والجــو  ــی الب ــن للتســلط عل ــح المجــال أمــام لأميركيي * فت

ــوس. والنف

ــدة  ــّوة الوحي ــم الق ــركان ه ــة أن األمي ــة األفغاني ــت الحكوم ظن
التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا وإغرائهــا بشــتی اإلغــراءات 
مــن أجــل إدامــة الفســاد فــي البــالد وتجويــع الشــعب وزيــادة 
ــارات.  ــوارد أفغانســتان لجــذب الملي ــة عــن م اإلدارات الباحث
ــم الفســاد،  ــد تفاق ــر، بع ــي حــال اضطــرت الحكومــة للتغيي وف
واجهــت خالفــات حــاّدة تهددهــا لتنصــرف عــن اإلصالحــات؛ 
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ــي  ــون ضــد الشــعب األفغان ــری أن المليشــيات يقوم ــذا ن وله
ــا. إرضــاًء إلدارة م

كــم مــن أســرة هربــت مــن الفقــر إلــی الحكومــة فوجــدت حــاالً 
أســوأ مــن الحــال الــذي فــّرت منــه. فتســمين موظفــي الحكومة 
ــذي  ــع الشــعب األفغانــي هــو السبيل الوحيد ال ــة وتجوي العميل
يمكــن للحكومــة العميلــة مــن خاللــه إحــكام الخنــاق علــی 

الشــعب األفغانــي.
وســنوات االحتــالل شــاهدة علــى فســاد حكومــة المحتليــن التي 
ــي"  ــو "أشــرف غن ــي، فهاه ــى الشــعب األفغان ــا عل فرضوه
ــام يفــّوض عميــالً اشــتهر بســرقة مالييــن الــدوالرات  قبــل أي
مــن الشــعب ليكــون حارســاً لممتلــكات الشــعب األفغانــي، ولــم 
يعــر أشــرف غنــي اهتمامــه العتراضــات وجههــا البعــض ضــد 

هــذا الحــارس الســارق.
ونحــن اليــوم فــي أفغانســتان نــرى أن خطــة تجويــع الشــعب 

األفغانــي قــد تفاقمــت إلــى حــد أن وســائل اإلعــالم تتعمــد عــدم 
الحديث عن الفســاد المستشــري واالختالســات التي تحدث في 
ــاراً  ــدم مواداً إعالمية وأخب ــا تق ــالف بذريعة أنه ــة االئت حكوم
تعمــل لصالــح  أنهــا  األفغانــي، والحقيقــة  للشــعب  نزيهــة 

المفاســد. 
والجديــر بالذكــر فــي هــذا المجــال أن النظــام العميــل قد صار 
األول في العالم مــن حيــث إهــدار مــوارد أفغانســتان حتــى أن 
التــي تلحق بالبالد من  وزير عميــل اعتــراف أن الخســائر 
جراء مغادرة 150 ألف شخص البلد سنوياً تــكاد تقتــرب مــن 
عــدد القتلــی األفغانييــن، وتــكاد تكــون أكثر من خسائرالحرب 
الشــعب  أن  وأضاف  اإلســالمية،  اإلمــارة  ضــد  األميركيــة 
األفغانــي تحت هذا النظام صار البلد األول في التلوث البيئي 

والبنيــوي على مســتوى الكرة األرضية.
إن الحكومــة العميلــة تبيــع أفغانســتان يوميــاً إلــی بــالد كثيــرة 
وعلــى رأســها "لالحتــالل" حيــث تعتمــد عليهــم فــي حمايتهــا 
ــة  ــروة الطبيعي ــی الث ــط إل ــا فق ــإذا نظرن ــان. ف ــوة الطالب مــن ق
نجــد أن العمــالء ارتكبــوا جرائــم ال تعــوض مثــل تســيير 
ــي  ــعب األفغان ــاورة والش ــالد المج ــی الب البحيرات واألنهار إل
محــروم مــن االســتفادة منهــا، وهدر المعــادن والثــروات وما 

شابهها.

واألمية  والبطالة  الفقر  عن  نوعها  من  فريدة  أرقام  هنــاك 
واإلدمان وما شابهها من المآسي االجتماعية في أفغانســتان 

ــتان.  ــى أرض أفغانس ــم عل ــدوان الغاش ــذ الع من
فالتجــارة والتصديــر واالســتيراد يتركــز فــي أقــارب الموظفيــن 
فقــط والشــعب األفغانــي كلــه محروم مــن التجــارة ألن الثروات 
تتحــول مــن إدارة إلــی إدارة أي مــن أقــارب أشــرف غنــي 
إلــی أقــارب عبــدهللا ومنهــم إلــی مصالــح االحتــالل، واإلعــالم 
يســعی لكتمــان هــذا األمــر، والحقيقــة أن حكومة العمــالء 
تســببت فــي أن يعيــش %90 من الشــعب في أفغانســتان تحت 
واضطرارهــم  الفقر  بحدود خط  آخرين   10% و  الفقر،  خط 
ــاً عــن العمــل، کما أن الصحف  للهجــرة إلــی بــالد أخــری بحث
الرسمية تشير إلــى أن %77 من سكان المدن و %90 من 
سكان القرى في أفغانســتان يعيشون تحت خط الفقر. وال تــكاد 
توجــد أســرة أفغانيــة إال ولهــا ألــم مــن الحكومــة العميلــة 

بســبب القتــل أو العنصريــة أو غيــر ذلــك، فكــم مــن عائلة 
أفغانيــة عانــت الخســائر بسبب ممارســات العمــالء الفاســدين. 
لقــد اعتــدى االحتــالل علــی أرض أفغانســتان بذريعــة إرســاء 
ولكــن  اإلرهــاب،  مــن  والتخلــص  والديموقراطيــة  الســالم 
العالــم كلــه شــاهد بعــد كل هــذه الســنوات أن األميــركان 
هاجمــوا أفغانســتان وقطعــوا جــذور الســالم واألمــن والدعــة 
فيهــا. كمــا اتهمــوا اإلمــارة اإلســالمية بتهــم واهيــة لمنــع 
الشــعب األفغانــي مــن التنعــم بأنســام الحريــة والســالم والدعــة 
فــي ظــل حكومتــه اإلســالمية، وصفــق العالــم لأميــركان، وتّم 
الوقت  اإلرهاب، في  قائمة  اإلســالمية ضمن  اإلمــارة  إدراج 
الذي توفّــرت فيــه الكثير من األدلة والوثائق التي أثبتــت أن 
االمــارة االســالمية هــي الضحية األولى إلرهــاب االحتــالل. 
التصــدي  أجل  من  باهظاً  ثمنا  اإلســالمية  اإلمــارة  ودفعت 
لمؤامــرات المحتليــن، وقدمــت الدمــاء الزكيــة، واستشــهد 
ــوم،  ــعب المظل ــق الش ــادة ح ــل إع ــا ألج ــن مجاهديه ــر م كثي
ولكــن االحتــالل والعمــالء توهمــوا أن التضييــق علــى الشــعب 
الحكــم،  علــی  وبقائهــم  لســالمتهم  الضامــن  هــو  وخنقــه 
ــات  ــواب فتوح ــی أب ــعب عل ــدوم والش ــم ال ي ــال أن الظل والح
قريبــة، وتحريــر أرض أفغانســتان مــن براثــن المفســدين. ومــا 

ــز. ــی هللا بعزي ــك عل ذل
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جرائــم املحتلــن والعمــاء
خــال شــهر أكتوبــر 2015م

إعداد: حافظ سعيد

ــال  ــالء باعتق ــود العم ــام الجن ــر ق ــن شــهر أكتوب ــخ 1 م بتاري
80 مــن المواطنيــن األبريــاء فــي قريــة مالخيــل بمديريــة 
دايشــوبان بواليــة زابــول، بذريعــة مســاعدة المجاهديــن، 

وبعــد اعتقالهــم قامــوا بإيذائهــم وضربهــم.
بتاريــخ 2 مــن أكتوبــر قصفــت طائــرات المحتليــن مستشــفى 
"أطبــاء بــال حــدود )إم. إس.إف(" فــي مدينة قنــدوز وكان فيه 
ــس المستشــفى  ــى. وصــّرح رئي ــاء والمرضــى والجرح األطب
قائــالً: لقــد أخبرنــا الحكومــة والمحتليــن األجانــب عــن مــكان 
المستشــفى بالضبــط، إال أنهــم بعــد ذلــك اســتهدفوه، فاستشــهد 
األطبــاء  عشــرات  العنيــف  القصــف  هــذا  جــراء  وجــرح 
ــر  ــك عشــرات الجرحــى والمرضــى، وتدم ــن وكذل والممرضي
%90 مــن بنــاء هــذا المستشــفى. وبعــد أســبوعين مــن هــذه 
الكارثــة الداميــة قــال أحــد الصحفييــن لـــ بــي بــي ســي بــأن 95 
مــن المواطنيــن قضــوا نحبهــم فــي هــذه الكارثــة، واحترقــت 
وتشــوهت معظــم الجثــث إلــى حــد أنــه يصعــب التعــرف علــى 

أصحابهــا.
وفــي 3 مــن أكتوبــر أطلــق الجنــود العمــالء النــار علــى تجمــع 

عــرس فــي قريــة مرجــان بمديريــة دايتشــوبان بواليــة زابول، 
فجرحــت العروســة و6 ســيدات أخريــات.

ــخ ســقطت قذائــف هــاون أطلقهــا العمــالء  وفــي نفــس التاري
علــى قريــة كــدي بمديريــة خوجيانــي بواليــة غزنــي، فأصيبــت 

3 ســيدات وطفــل.
وفــي 5 مــن أكتوبــر داهــم المحتلــون األجانب والعمــالء منطقة 
نواقــل بمديريــة بتــي كــوت بواليــة ننجرهــار وبالتحديــد علــى 
منــازل مهاجــري مديريــة اســبين غــر، فاعتقلــوا جراءهــا 
ــوا  ــك أحرق ــى الســجن، وكذل ــن واقتادوهــم إل 8 مــن المواطني

ســيارتين ومنــزالً.
وفــي 8 مــن أكتوبــر أخرجــت الميليشــيات أحــد المواطنيــن مــن 
بيتــه الواقــع فــي قريــة جودلــو بمديريــة يحيــى خيــل بواليــة 

بكتيــكا، ثــم قامــوا بقتلــه.
بمســاعدة  المحتلــون  الجنــود  داهــم  التاريــخ  نفــس  وفــي 
الجنــرال عبدالــرزاق – قائــد أمــن مدينــة قندهــار – قريــة 
ــت  ــوا بي ــار، وقصف ــة قنده ــوراوك بوالي ــة ش ــرلت بمديري س
أحــد المواطنيــن، فجــرح 13 مــن أعضــاء أســرة واحــدة. وبعــد 
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هــذه الكارثــة تــرك النــاس بيوتهــم وفــروا إلــى الجبــال مخافــة 
ــاً ليرتقــي  القصــف، إال أن قصــف المحتليــن اســتهدفهم جميع
21 مــن المواطنيــن األبريــاء شــهداء جــراء هــذا القصــف 

ــي: ــل اآلت ــم بالتفصي ــي، ونذكره الوحش
استشــهد 5 مــن عائلــة حفيــظ هللا، و3 مــن عائلــة الحــاج 
محمدجــل آكا، و6 مــن عائلــة ديــن محمــد، وواحــد آخــر اســمه 
محمــد نعيــم، وكذلــك استشــهد ابــن عبدالغنــي وابــن نعمــت هللا 
وابــن دوســت محمــد وابنــة صاحــب خــان، وكذلــك استشــهد 
محمــد طاهــر مــع ابنــه وكلهــم مــن المواطنيــن األبريــاء، 
ــن  ــن المدنيي ــر 3 م ــون بأس ــام المحتل ــك ق ــى ذل ــالوة عل وع

ــي الســجون. وزجــوا بهــم ف
العمــالء  بمســاندة  المحتلــون  داهــم  أكتوبــر  مــن  وفــي 9 
ــي  ــة برك ــل بمديري ــك خي ــل، وأزب ــوكل، ورســتم خي مناطــق ت
بــرك بواليــة لوغــر وقصفوهــا قصفــاً عشــوائياً، وكان النــاس 
قــد اجتمعــوا لحفــل قرآنــي، فأتــى القصــف عليهــم، واستشــهد 

ــن. ــن المواطني ــك 11 م ــب جــراء ذل وأصي
وفــي نفــس التاريــخ استشــهد 3 مــن المواطنيــن األبريــاء 
جــراء رمــي الجنــود العمــالء القذائــف عشــوائياً علــى مناطــق 
بــل قيــوم خــان وقرغــز بمديريــة إمــام صاحــب بواليــة قنــدوز.
ــاس  ــر نقلــت صحيفــة سرنوشــت عــن أن وفــي 11 مــن أكتوب
هاجــروا مــن قنــدوز بــأن منازلهــم وأموالهــم نهبــت مــن قبــل 
الجنــود العمــالء والمليشــيات، واضطــروا لمغــادرة مناطقهــم. 
وقــد نقلــت هــذه الصحيفــة عــن مواطنــة اســمها عائشــة بأنهــا 
قالــت: بعدمــا هاجرنــا إلــى كابــول، أخبرونــا بــأن منزلنــا قــد 

نهــب مافيــه مــن قبــل المليشــيا.
ــاء  ــن األبري ــن المواطني ــر استشــهد 3 م ــن أكتوب ــي 12 م وف
فــي قريــة نوغــي بضواحــي مركــز واليــة غزنــي جــراء إطالق 

قذائــف هــاون مــن قبــل الجنــود العمــالء.
وفــي نفــس التاريــخ أطلــق الجنــود العمــالء قذائف هــاون على 
ــة كابيســا، فاستشــهدت  ــاب بوالي ــة تج ــة شــكوت بمديري قري
امــرأة محمــد جراءهــا، وقــال أهالــي المنطقــة لــوكاالت األنبــاء 
بــأن مدفعيــة العــدّو لــم تــزل تصــب حممهــا حتــى اآلن وكبــدت 

النــاس خســائر ماليــة فادحــة.
وفــي نفــس التاريــخ أطلــق الجنــود العمــالء صواريخهــم 
صــوب منــازل المدنييــن، فســقط صــاروخ فــي منطقــة ســوق 
مديريــة غورماتــش بواليــة بادغيــس، فســقط علــى منــزل أحــد 
المواطنيــن وأصيــب طفــالن وســيدتان جــراء ذلــك، كمــا تدمــر 

المنــزل.
ــود العمــالء قذائــف هــاون  ــق الجن ــر أطل وفــي 14 مــن أكتوب
ــر،  ــة لوج ــروار بوالي ــة خ ــة شمشــيرقلعه بمديري ــى منقط عل

ــال آخــرون. فاستشــهدت ســيدة وجــرح 4 أطف
وبتاريــخ 15 مــن أكتوبــر أطلــق الجنــود قذائــف هــاون علــى 
ــاغ  ــره ب ــة ق ــوت بمديري ــكر ك ــة عس ــي منطق ــوك ف ــة مل قري
بواليــة غزنــي، فاستشــهدت ســيدة وجــرح 3 أطفــال آخــرون.
بــأن  اإلعــالم  وســائل  أعلنــت  أكتوبــر  مــن   19 وبتاريــخ 
المليشــيات المحليــة هاجمــت مستشــفى كبيــر بواليــة بــروان، 
كان مليشــي آخــر قــد نــزل فيــه للعــالج، ولعــداوة بينهــم، 
ــاً  ــاء ضرب ــم قامــوا بضــرب األطب أخرجــوه مــن المستشــفى ث

مبرحــاً، فقــام األطبــاء بعــد هــذه الحادثــة بإغــالق المستشــفى 
ــزز. ــل المق ــذا الفع ــتنكارهم له ــن اس ــن ع معربي

قريــة  األجانــب  المحتلــون  أكتوبــر قصــف  مــن   20 وفــي 
كاريزجــي بمديريــة خــروار بواليــة لوجــر، فاستشــهد جــراء 
ذلــك القصــف البربــري 6 مــن المواطنيــن األبريــاء بمــا فيهــم 

ــر أيضــاً. ــن، وجــرح عــدد كبي طفلي
ــوم  ــر ق ــب كبي ــر قامــت المليشــيات بتعذي ــي 21 مــن أكتوب وف
ووجيههــم فــي قريــة زواكــي بمديريــة أومنــه بواليــة بكتيــكا 

ــوه. ــم قتل ــم، ث وكان اســمه محمدعظي
وفــي نفــس التاريــخ فتــح الجنــود العمــالء وابــل النيــران 
ــر،  ــة لوغ ــروار بوالي ــة خ ــه بمديري ــيخان قلع ــة ش ــى قري عل

فاستشــهد طفــالن جراءهــا.
وفــي نفــس التاريــخ داهمــت قــوات المحتليــن منطقــة خوجــي 
مــن   4 فاعتقلــوا  ننجرهــار،  بواليــة  خوجيانــي  بمديريــة 

المدنييــن األبريــاء واقتادوهــم معهــم.
ــارك  ــات به ــن مديري ــاء م ــت األنب ــخ وصل ــس التاري ــي نف وف
أغلقــوا  العمــالء  الجنــود  بــأن  بدخشــان  بواليــة  ووردوج 
الطريــق الســريع أمــام النــاس. وإلــى جانــب إشــاعة الفوضــى 
فــي حيــاة المواطنيــن، قامــوا بمنــع إيصــال المــواد التموينيــة 
والصحيــة، وأفــادت األنبــاء بــأن نتيجــة منــع المــواد التموينية 
والصحيــة إلــى المديريــات، واجــه النــاس ارتفــاع شــديد فــي 

األســعار.
ــة  ــى قري ــالء عل ــف العم ــقطت قذائ ــر س ــن أكتوب ــي 23 م وف
قلعــه بمديريــة أتغــر بواليــة زابــول، فأصابــت منــزالً ممــا 

أودى بحيــاة طفــل وجــرح 2 آخريــن.
ــة جوزجــان  ــر عــن والي ــاد تقري ــر أف ــخ 27 مــن أكتوب وبتاري
بــأن ميلشــيات الجنــرال "دوســتم" قامــوا بقتــل 20 مــن 
المواطنيــن األبريــاء فــي ضواحــي مديريــة خــم آب، بجريــرة 
مســاعدة المجاهديــن، وعــالوة علــى ذلــك قامــت الميلشــيات 
بتفتيــش البيــوت وســرقة الجواهــرات واألمــوال والســيارات 
وحتــى الدراجــات الناريــة، وقيــل بــأن الجنــرال الدوســتم 
أمــر بقتــل بعــض المواطنيــن عمــداً وقصــداً كــي يعتبــروا وال 

ــن. ــاعدوا المجاهدي يس
ــن  ــة حس ــالء قري ــود العم ــم الجن ــر داه ــن أكتوب ــي 30 م وف
بمديريــة زازي أريــوب بواليــة بكتيــا، ففتشــوا بيــوت المدنيين 
ــن، وســلبوا 150  ــم وكل شــيء ثمي ــوا وســرقوا أمواله ونهب
قصفــوا  والتفتيــش  البحــث  وبعــد  المدنييــن،  مــن  جــواالً 

المنطقــة ممــا أودى باستشــهاد 4 مواطنيــن.
ــوبان  ــة دايش ــة بمديري ــود ثكن ــل جن ــخ قت ــس التاري ــي نف وف

ــم. ــام ثكنته ــّر أم ــن م ــد المواطني ــول أح ــة زاب بوالي
ــود العمــالء قذائــف هــاون  ــق الجن ــر أطل وفــي 31 مــن أكتوب
علــى مناطــق آهلــة بالســكان فــي قريــة أتشــين بمديرية اســبين 
غــر بواليــة ننجرهــار، فســقطت إحداهــا علــى مســجد القريــة 

المذكــورة، ممــا أودى بحيــاة 4 مواطــن.
_______________

ــة ،  ــوت الحري ــة ص ــي، اذاع ــي س ــي ب ــة ب ــادر: )إذاع المص
ــة بجــواک، موقــع روهــي،  ــاء، وکال ــة اإلســالمية لالنب الوكال

ــر( ــع لراوب موق
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أشهد أنك أخذت المال من غير حقه!

إعداد: بلخي

لقــد جعــل هللا قيــم الحــّق والعــدل ميزانــاً بأيــدي العلمــاء 
ــه،  ــى دين ــم عل ــن ائتمنه ــن، الذي ــة المهديّي ــن، واألئّم الربّانيّي
ومــا ســواها أهــواء متناحــرة، وظلمــات مدلهّمــة، وظلــم 
وعــدوان، وبغــي وبهتــان. فــأّول مســؤوليّاتهم أن يعلنــوا 
إيّاهــا، وينشــروا  للنــاس، ويعلّموهــم  قيــم الحــّق والعــدل 
ــوا  ــيلة، ويدع ــكّل وس ــا ب ــروا به ــيعوها، ويبّش ــا ويش حقائقه
ــي  ــى مــا ســواها. وهــم ف ــزام بهــا، وإيثارهــا عل ــاس لاللت الن
ذلــك يقفــون علــى صــراط هللا المســتقيم، وهديــه القويــم، 
يبّشــرون بــه، ويدعــون إليــه، فــإن عجــزوا عــن ذلــك أو 
ضعفــوا فــال أقــّل مــن أن يلزمــوا الصمــت، ويعتزلــوا النــاس، 
ــه. وإّن  ــى بغي ــي عل ــه، والباغ ــى ظلم ــم عل ــوا الظال وال يعين
األئّمــة المهديّيــن، والعلمــاء الربّانيّيــن فــي كّل عصــر ومصــر 
ال يقفــون بيــن األّمــة والحاكــم علــى مســافة واحــدة، بــل هــم 
فــي صــف األّمــة وأقــرب إليهــا، ال اســترضاًء للعاّمــة وإيثــاراً 
ــى  ــدق عل ــاهد ص ــخ ش ــة ـ والتاري ــن ألّن األّم ــواء، ولك لأه
ــى  ــدى عل ــب األحــوال، ويعت ــي أغل ــك ـ تنتقــص حقوقهــا ف ذل
حرماتهــا، وتصــّوب إليهــا ســهام المظالــم مــن كّل بــاغ متنفـّـذ، 
ــون  ــم، فينام ــة بحقوقه ــن المطالب ــا ع ــر أفراده ــف أكث ويضع
ــوان  ــى أل ــم إل ــا يجّره ــم، مّم ــم، ويســتكينون للظل ــى الضي عل
مــن الفســاد ال تقــف عنــد حــّد. ويتطلّعــون إلــى العلمــاء، وهــم 
الفئــة الرائــدة الراشــدة، وينتظــرون منهــم أن ينتصــروا لهــم، 
ويطالبــوا بحقوقهــم. فهــل مــن المســؤوليّة أن يخــذل العلمــاء 

ــم؟ ــا عليه ــت آماله ــم، وعلّق ــت به ــي وثق ــة الت األّم
بانييــَن هــم )النُّجــوم المضيئــةُ( فــي ســماء هــذا  إنَّ العلمــاَء الرَّ
العالــِم؛ فبهــم يهتــدي النَّــاُس فــي مســارِب هــذه الحيــاِة؛ فــإذا 
غابــوا أو ُغيِّبــوا ســاَد الظــالُم الدَّامــُس أرجــاء األرض، وتخبَّــطَ 
الخلــُق فــي دياجيــِر الظلمــِة؛ فــال يعرفــوَن طريقــاً، وال يهتــدوَن 
ســبيالً؛ كمــا قــال أحــُد الســلِف-رحمه هللا- : )مثــل العلمــاء مثــل 
ــا، إذا  ــدى به ــي يُقت ــا، واألعــالم الت ــدى به ــي يُهت ــوم الت النج
ــوا. وُكلَّمــا عصفــْت  ــروا، وإذا تركوهــا َضلُّ ــْت عنهــم تحيَّ تغيَّب
ــِة ريــاُح الفتــِن العاتيــِة، وَضربــْت بهــا أعاصيــُر المحــِن  باألُمَّ
ــرورةُ إلــى هــذا الطــراز الفريــِد مــن أهل  القاســيِة؛ َعظُمــْت الضَّ

ــةُ فــي مســيس الحاجــة إليــِه العلــِم، وصــارْت األُمَّ

عــن اإلمــام الشــافعي رحمــه هللا تعالــى ، قــال: حدثنــي عمــي 
محمــد بــن علــي قــال: إنــي لحاضــر مجلــس أميــر المؤمنيــن 
أبــي جعفــر المنصــور وفيــه ابــن أبــي ذؤيــب وكان والــي 
المدينــة الحســن بــن يزيــد. قــال: فأتــى الغفاريــون فشــكوا إلــى 
أبــي جعفــر شــيئاً مــن أمــر الحســن بــن يزيــد. فقــال الحســن: 

يــا أميــر المؤمنيــن، ســل عنهــم ابــن أبــي ذؤيــب.
قال: نسأله.

فقال: ما تقول فيهم يا ابن أبي ذؤيب؟
ــروا  ــاس، كثي ــي أعــراض الن ــم يحطمــون ف ــال: أشــهد أنه فق

األذى عليهــم.
فقال أبو جعفر: أفسمعتم؟

فقــال الغفاريــون: يــا أميــر المؤمنيــن، ســله عــن الحســن بــن 
يزيــد.

فقال: يا ابن أبي ذؤيب، ما تقول في الحسن بن يزيد؟
فقال: أشهد أنه يحكم بغير الحق ويتبع هواه.

فقال: سمعت يا حسن ما قال فيك وهو الشيخ الصالح؟
فقال: يا أمير المؤمنين، سله عن نفسك.

فقال: ما تقول فّي؟
قال: تعفيني يا أمير المؤمنين.
قال: أسألك باهلل إال أخبرتني؟

قال: تسألني باهلل كأنك لم تعرف نفسك!
قال: وهللا لتخبرني؟

ــي  ــه ف ــه فجعلت ــر حق ــال مــن غي ــك أخــذت الم ــال: أشــهد أن ق
ــاٍش. ــك ف ــم بباب ــه وأشــهد أن الظل ــر أهل غي

قــال: فجــاء أبــو جعفــر مــن موضعــه حتــى وضــع يــده فــي قفــا 
ابــن أبــي ذؤيــب فقبــض عليــه.

ــارس  ــذت ف ــا ألخ ــس ههن ــي جال ــوال أن ــا وهللا ل ــال: أم ــم ق ث
والــروم والديلــم والتــرك بهــذا المــكان منــك.

قــال: فقــال ابــن أبــي ذؤيــب: يــا أميــر المؤمنيــن قــد ُولـّـي أبــو 
ــاء  ــذا بأقف ــوية وأخ ــما بالس ــق وقس ــذا الح ــر وأخ ــر وعم بك

ــرا أنوفهــم. ــروم وأصغ ــارس وال ف
قال: فخلّى أبو جعفر قفاه وخلى سبيله.

قال: وهللا لوال أني أعلم أنك صادق لقتلتك.

رسالة العلماء

رسالة العلماء )19( :
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هلل درُّ المتنبــي حيــن قــال فــي ميميتــه الرائعــة مادحــاً الباحثيــن 
عــن المتاعــب بــال ملــل وال ســأم:

عــجـبـت لـمـن لـه حـد وقــــد    وينبو نَْبـوة الـقـضـم الكـهـام
ومن يجد الطريق إلى المعالي     فــــال يذر المطـي بال سـنـام
ولم أر في عيوب الناس عيباً      كنقص القادرين على التمام

يرتســم فــي هــذه األيام علــى وجوه الكثيــر من أبناء المســلمين 
ــي نفوســهم  ــة، ويســري ف ــزن والكآب ــن الح ــة م ــةٌ مرعب حال

دخــان الهزيمــةَ والوهــن؛ وذلــك لمــا يرونــه أو يســمعونه فــي 
وســائل اإلعــالم العالميــة بشــتى أنواعهــا، عــن صــور لمآســي 
ــالً ال  ــول قت ــم المقت ــورة؛ فمنه ــاع المعم ــي أصق ــلمين ف المس
ــورة  ــي ص ــجن ف ــذي س ــم ال ــراه، ومنه ــلم أن ي ــل المس يحتم
تأبــى النفــس البشــرية أن تراهــا لحيــوان فضــالً عــن أن تراهــا 
ــي  ــى الت ــك الثكل ــم تل ــه شــعوره وأحاسيســه، ومنه إلنســان ل
ــه أســلحة  ــذي هدمت ــت ال ــا تحــت البي ــا وأبناءه ــدت زوجه فق
ــأوه...وال  ــي وتت ــة تبك ــك المنكوب ــم، وتل ــي ال ترح ــار الت الدم
ــى  ــن عل ــادت العي ــر! صــور تتعــدد، ومــآٍس تتكــرر، اعت نصي

ُرّب همة

بإذن اهلل
كتبه: خباب بن مروان الحمد

أحيت أمة
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ــى ســماعها. رؤيتهــا، واألذن عل
فــي ظــل تلــك األحــداث المفجعــة، واألزمــات الموجعــة، وفــي 
ــي عصــر  ــر، وف ــن اإلســالم والكف أزمــة الصــراع العالمــي بي
ــذي  ــات، وفــي زمــن اليــأس والقنــوط ال االنقســامات والحزبي
خيــم بكلكلــه علــى قلــوب كثيــر مــن المســلمين، وأطبــق علــى 
ــن  ــالم ع ــدث األق ــدر أن تتح ــه... أال يج ــك كل ــي ذل أفئدتهم..ف
أهميــة بــروز القائــد الــذي يصنــع األجيــال، ويربــي األبطــال، 
ــان  ــى اإليم ــا عل ــوس فيربيه ــل النف ــب، ويصق ــرز المواه ويب
والجهــاد، ويعيــد إكســير الحيــاة العزيــزة إلــى قلــوب حطمتهــا 

أمــم الكفــر، وأذاقتهــا مــر الويــالت.
القائــد الــذي تنبــع أفعالــه وأقوالــه مــن الكتــاب والســنة بفهــم 
ــي شــريعة  ــه إال هللا؛ فه ــال إل ــاس ب ــم الن ــة، ويحك ســلف األم
ــادرة  ــام المب ــك بزم ــذي يمس ــد ال ــاة. القائ ــج حي ــة ومنه كامل
لنصــرة اإلســالم، ويتحــدث أمــام العالــم أجمــع بــأن المســلمين 
ــد  ــم. القائ ــع األم ــى جمي ــادة عل ــدارة والري ــق بالص ــم األح ه
الــذي يــزأر لصرخــات المنكوبيــن، ويســتعلي علــى علــو 
الطغــاة والكافريــن، وتســتروح النفــوس لســماع كلماتــه، 
وجميــل عباراتــه فــي إغاظــة أعــداء الديــن. ذلــك القائــد الــذي 
يبــدأ مفعولــه مــن همــة تحاكــي القمــة، وعزيمــة تصنــع 

ــخ. ــطرها التأري ــة يس ــرأة بحكم ــاء، وج اإلب
إنه أمل ألمة تحلم به منذ زمن بعيد، ويا له من أمل!

أمل إليه هفت قلوب الناس في الزمن البعيد
أمل له غـــور القديم كما له سحـــــر الجديد

ينتظــر  الــذي  القائــد  هــذا  ألوصــاف  الطــرق  هــذه  وبعــد 
ــة  ــكل صراح ــي وب ــد، فإن ــت مدي ــن وق ــه م ــلمون قدوم المس

أقــول:
أيها القارئ الفاضل - إنني أخاطبك بكل شفافية وهدوء...

أخاطــب فيــك عقلــك الكريــم، ونفســيتك الجذابــة، وهمتــك 
ــاالت  ــا لح ــذ أن ُخلقن ــنا من ــا أنفَس ْدن ــَم َعوَّ ــول: لِ ــة، فأق الوثاب
للمســلمين،  ســيحصل  شــيء  أي  فــي  واالنتظــار  الترقــب 
ــا النُّجعــةَ عــن العمــل لهــذا الديــن، وصناعــة الحــدث،  وأبعْدن

وصياغــة القــرار؟
عــذراً؛ فهــذه هــي الحقيقــة، وال بــأس أن تطــرح لتعالــج، وقــد 

قيــل: )المؤمنــون نََصَحــة، والمنافقــون َغَشَشــة(؟
لمــاذا إذا قرأنــا عــن القائــد الــذي ســيقود األمــة إلــى بر الســالم 
واألمــان قلنــا: ومتــى يأتــي؛ فلطالمــا انتظرنــاه، وهفــت قلوبنــا 
للقيــاه؟ وهــو ابــن مــن؟ ومــا أوصافــه؟ ومــا هــي مؤهالتــه؟ 
ومــن أي بلــد هــو؟ وأيــن يقطــن؟.. إلــى غيرهــا مــن األســئلة 
بهــا  وتبــوح  ألســنتنا،  بهــا  ترطــن  التــي  واالستفســارات 

ــا األجــل. ــى أن يوافين ــا، ونبقــى نكررهــا إل أفئدتن
ألــم تفكــر ـ أيهــا األخ الكريــم ـ أن تكــون هــذا الرجــل المنتظــر، 

ــد المظفر؟! والقائ
ــَم ال يكــون هــو أنــت؟!! فيغيــر هللا علــى يديــك ميــزان  نعــم! لِ
التاريــخ لصالــح المســلمين، ويصلــح بــك الرحمــن هــذا العالــم، 

بعــد همــة ومثابــرة وعــزم وتصميــم وعلــم وعمــل؟
ــالً  ــدرك، قائ ــى ص ــدك عل ــرب بي ــت لتض ــذا الوق ــان ه ــد ح لق

ــداً: ــردد منش ــا.. وت ــا له ــة: أن ــادة القادم ــك للقي ــى صوت بأعل

ما دام عرقي نابضاً      لن تعرف النفس ارتياح

إنهــا صناعــة الحيــاة، وصياغــة النجــاح التــي تجعلــك كبيــراً 
عنــد ربــك، وكبيــراً فــي تفكيــرك، وكبيــراً عنــد مجتمعــك، بــل 

كبيــراً فــي كل شــيء.
ــة  ــه )رب هم ــوه بأن ــن ينس ــاً ل ــم درس ــاس لتعلمه ــرج للن تخ

ــول: ــم وتق ــرج له ــة(، تخ ــا أم ــا هللا به أحي

بُْغُض الحياة وخوُف هللا أخرجني
وبيع نفسي بما ليست له ثمنا

إني وزنت الذي يبقى ليعدله
ما ليس يبقى فال وهللا ما اتزنا

وكأنــي بســؤال يــدور فــي خيالــك، ويســيح فــي بالــك، فينطــق 
بــه لســانك قائــالً:

ــم هــل أســتطيع بفــردي أن  ــادة، ث ــح لهــذه القي ــا أصل وهــل أن
أنفــع أمــة اإلســالم، وأصلــح علــى يــدي فئامــاً مــن البشــر قــد 
ركنــوا إلــى الدنيــا وابتعــدوا عــن منهــاج ربهــم الــذي رســمه 

لهــم.....؟ فأقــول لــك بمــلء فمــي: نعــم!!
ــَم االحتقــار للــذات، واالنكفــاء علــى النفــس، والعزلــة عــن  فلِ
فعــل الخيــر، واالنكمــاش واالنغــالق، وعــدم محاولــة اإلصــالح 
والكفــاح؟! ودعنــي أوضــح لــك حقيقــة ال بــد أن أبيــن عورهــا، 

وأكشــف ضررهــا، وهــي:
التفكيــر  الزمــن الصعــب )مشــكلة  إن مــن مشــكالت هــذا 
الخاطــئ(؛ وذلــك بــأن يرســم المــرء لنفســه خطــة يســير عليها 
فــي حياتــه، ومــن ثــم يطبقهــا علــى أرض الواقــع، وهــي مــن 
ألفهــا إلــى يائهــا غلــط فــي غلــط... وخــذ مثــالً: هــا أنــت تــرى 
بعضــاً ممــن هــم حولــك يقولــون فــي مجالســهم إننــا فــي زمــن 
ــلم -:  ــه وس ــى هللا علي ــول هللا - صل ــث رس ــه حدي ــق في انطب
»يوشــك أن يكــون خيــر مــال المســلم غنــم يتبــع بهــا شــعف 

ــه مــن الفتــن«)1(. ــال، ومواقــع القطــر، يفــر بدين الجب
ــن  ــي، واب ــي ذكرهــا الخطاب ــة الت ــث العزل ــم يســوقون أحادي ث
أبــي الدنيــا ـ - رحمهمــا هللا - ـ فــي كتابيهمــا )العزلــة(، ومــن 
ثــم يقولــون: نحــن فــي زمــن جديــر بنــا أن نعتــزل أهــل الفســاد 
ــالح  ــدي اإلص ــن يج ــر، ول ــتطيع التغيي ــن نس ــرهم؛ فل ــي ش ف

شــيئاً. مردديــن قــول الشــاعر:

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم
وبقيُت في َخلٍَف كجلد األجرِب

ــه ســفيان  ــا قال ــل م ــا أجم ــم: م ــون أمســيتهم بقوله ــم يختم ث
الثــوري ـ - رحمــه هللا - ـ:

ما العيش إال القفل والمفتاُح
وغرفة تصفقها الريـــــــــاُح
ال صخب فيها وال صــــــياُح

35 مجلة الصمود  |  العدد 116  |  صفر 1437هـ - نوفمبر 2015م



ــإن هــذا واقــع بعــض أهــل  ــال؛ ف ــم مــن واقــع خي ــا ال أتكل وأن
االســتقامة والديانــة، والــذي ذكرتــه آنفــاً تشــخيص لمثــل مــن 
مشــكالت التفكيــر المخطــئ ألي عمــل يــراد القيــام بــه، ُســقته 

لــك لمناســبته للمقــام.
وال شــك أن تلــك العقليــة ليســت هــي عقليــة المجــدد القيــادي 

الــذي يقيــم هللا بــه الديــن، وينصــر بــه الملــة.
غيــر أنــه مــن الجيــد أن يعــرف اإلنســان نفســه؛ فبعــض 
النــاس ـ وهــم قلــة وهلل الحمــد ـ ال يســتطيعون اإلصــالح، 
ويخشــون علــى أنفســهم مــن الفتــن، ويــرون أن الســالمة هــي 
االبتعــاد عنهــا، وعــدم مخالطــة أهلهــا، وهــذا عــالج نافــع لهم، 
ــأ ظــن  ــن الخط ــن م ــدر نفســه( لك ــرأً عــرف ق ــم هللا ام )ورح
بعضنــا أن الــذي يعتــزل النــاس ولــم يصبــر علــى أذاهــم أفضــل 
ــارك، وصــوالت الحــق  ــذي يخــوض معامــع المع ــك ال مــن ذل
علــى الباطــل، ومراغمــة الكفــار وأهــل البــدع، ومناصحــة 
المؤمنيــن، وتعليــم النــاس العلــم، واألمــر بالمعــروف والنهــي 

ــاة. ــع نواحــي الحي عــن المنكــر، واإلصــالح فــي جمي
كالَّ.. فــال مقارنــة بيــن عابــد معتــزل، وقائــد يقــود النــاس 
بالكتــاب الهــادي، والســيف الناصــر مــع األذى واالبتــذال؛ 
فأيــن الشــرق عــن الغــرب، وأيــن الســماء عــن األرض؟! لــذا 
قــال النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم -: »المؤمــن الــذي يخالــط 
النــاس ويصبــر علــى أذاهــم خيــر مــن المؤمــن الــذي ال يخالــط 

ــى أذاهــم«)2(. ــر عل ــاس وال يصب الن

وعــوداً إلــى كالم بــدأت بــه: فأنــت تســتطيع أن تعمــل، وتكــون 
ــي  ــث ف ــه أن تنف ــاج إلي ــذي تحت ــك؛ وكل ال ــع هللا ب ــداً ينف قائ
واقعــك همــة مــن هممــك، وتحــاول أن تصلــح وتغــرس، 

ــن. ــم الباقي ــتنهض هم ــم، وتس ــي حياته ــى ف ــي الموت فتحي

فانهض؛ فقد طلع الصباح والح ُمْحَمرُّ األديم!

فــإن النــاس فــي ســبات عميــق، وبُعــٍد عــن منهــج هللا ودينــه 
ــد اإلحســاس، وحــب الدَّعــة والراحــة،  ــع تبل ســحيق، هــذا م

ــتعان. وهللا المس

تبلد في الناس حـب الكفاِح        ومالـوا لكسٍب وعيش رتيب
يـكاد يـزعزع مـن هـمتــي         سدور األمين وعزم المريب

ــل عصــر  ــوم والخمــول، وأقب ــد مضــى عصــر الكســل والن وق
العمــل والتعــب؛ فــال خمــول........ وكأنــي بــك قــد اقتنعــت بمــا 

كتبــت، ولكــن بقــي لديــك إشــكال وهــو قولــك:
كيــف وأنــا فــرد أســتطيع أن أهــدي أمــة مــن األمــم، وأصلــح 
شــعباً مــن الشــعوب، أو أقــود المســلمين باإليمــان والجهــاد...

كيف يكون ذلك؟!
فأجيبــك جوابــاً يشــفي غليلــك، ويحــل إشــكالك؛ حيــث ســأذكر 
موقفيــن ذكرهمــا هللا فــي كتابــه العظيــم تكمــن فيهمــا اإليجابيــة 
الفعالــة فــي المبــادرة الذاتيــة لإلصــالح والتغييــر، وأعقبهمــا 
ــه  ــى هللا علي ــول هللا - صل ــة رس ــد صحاب ــث ألح ــف ثال بموق

وســلم -.
وأذكــر هــذه المواقــف الثالثــة حتــى نعلــم أن مــن يريــد العمــل 
واإلنقــاذ فإنــه ال بــد أن تظهــر تلــك الســمة القياديــة علــى 
أفعالــه ولــو كانــت حشــرة أو طائــراً. وال تســتغرب ذكــري 
لهمــا؛ فإنهمــا المثــالن األوالن اللــذان ســأذكرهما؛ حيــث أشــاد 
ــي  ــأس أن تقتفــي أثرهمــا ف ــال ب ــة، ف هللا بإرادتهمــا اإلصالحي
ــا  ــن أن ــك: )وم ــك بقول ــار ذات ــاك واحتق ــالح، وإي ــة اإلص هم
حتــى أقــود وأســود، وأصلــح وأجــدد؟( فــإن هــذا )ورع بــارد( 

ــاك هللا شــره. كف

* الموقف األول:
ــة اإلصالحــي فــي هــذه  تأمــل وأنعــم النظــر فــي موقــف النمل
اآليــات الكريمــة مــن ســورة النمــل؛ بعــد أعــوذ بــاهلل مــن 
الشــيطان الرجيــم: }َوُحِشــَر لُِســلَْيَماَن ُجنُــوُدهُ ِمــَن اْلـــِجنِّ 
ــى َواِد  ــْوا َعلَ ــى إَذا أَتَ ــوَن * َحتَّ ــْم يُوَزُع ــِر فَُه ــِس َوالطَّْي َواإلن
النَّْمــِل قَالـَـْت نَْملـَـةٌ يـَـا أَيَُّهــا النَّْمــُل اْدُخلـُـوا َمَســاِكنَُكْم ال يَْحِطَمنَُّكْم 
ــن  ــًكا مِّ ــَم َضاِح ــُعُروَن * فَتَبَسَّ ــْم ال يَْش ــوُدهُ َوُه ــلَْيَماُن َوُجنُ ُس
قَْولَِهــا َوقـَـاَل َربِّ أَْوِزْعنـِـي أَْن أَْشــُكَر نِْعَمتـَـَك الَّتـِـي أَْنَعْمــَت َعلـَـيَّ 
َوَعلـَـى َوالـِـَديَّ َوأَْن أَْعَمــَل َصالِـــًحا تَْرَضــاهُ َوأَْدِخْلنـِـي بَِرْحَمتـِـَك 

ــِحيَن{ ]النمــل: 17 - 19[. الِـ ــاِدَك الصَّ ــي ِعبَ فِ
ومن هذه اآليات الكريمة نستنبط عدة فوائد منها:

1 ـ أن هــذه النملــة مفــردة، وقــد ذكرهــا هللا فــي كتابــه بصيغــة 
التنكيــر؛ فهــي نكــرة فــي قومهــا كمــا هــو ظاهــر اآلية؛ فليســت 

ملكــة أو وزيــرة بــل هــي نملــة مــن عــوام النمــل.
2 ـ هــذه النملــة أتــت إلــى قومهــا صارخــة فيهــم منــذرة، 
قائلــة: }يـَـا أَيَُّهــا النَّْمــُل اْدُخلـُـوا َمَســاِكنَُكْم ال يَْحِطَمنَُّكــْم ُســلَْيَماُن 
ــُعُروَن{، فأخبرتهــم بقــرب وقــوع خطــر  ــْم ال يَْش ــوُدهُ َوُه َوُجنُ

ــون. ــم ال يعلم ــم وه ــم ويقضــي عليه ســيحيق به
ــاك خطــراً ســيداهم  ــأن هن ــذار ب ــم تكتــف باإلن ــة ل 3 ـ أن النمل
عشــيرتها ثــم تصمــت كمــا هــو حــال بعــض المســلمين اليــوم 
يعــي أن عــدوه ســيأتيه فــال يكــون حالــه إال أن يصيــح قائــالً: 
ــه  ــى فراش ــع إل ــم يرج ــون(، ث ــم قادم ــار؛ فإنه ــذروا الكف )اح
ويغــط فــي نــوم عميــق دون أي عمــل يدفــع بــه كيــد الكفــار.
إن هــذه النملــة لــم تتقــن فــن الــكالم فحســب، بــل وضعــت خطة 
لقومهــا، فقالــت: }اْدُخلـُـوا َمَســاِكنَُكْم{ ورأت أن المصلحــة فــي 
كيفيــة درء المفســدة عــن قومهــا بتبييــن طريــق النجــاة لهــم 
حتــى ال يضلــوا فيقعــوا فــي شــباك الصيــد، وتحــت وطــأة أقــدام 

الجيــش القــادم.
4 ـ والمعتبــر بحــال النملــة يجــد أن عندهــا نســيج الــوالء 
ــل  ــة، ب ــب نفســها؛ فليســت أناني ــا تح ــم كم ــا، ومحبته لقومه
تحــب الخيــر لقومهــا، ولــذا أنذرتهــم جميعــاً ولــم تقــل: )دعهــم 
يهلكــوا وهــذا جزاؤهــم؛ ألنهــم لــم يهتمــوا بحراســة أنفســهم( 

ــم تســتثن أحــداً. كالَّ؛ بــل أنذرتهــم جميعــاً، ول
ــد  ــي أح ــر أن يأت ــم تنتظ ــة ل ــذه النمل ــد أن ه ــن الفوائ 5 ـ وم
مــن قومهــا أو ممــن يحــرس وادي النمــل ذاك، ويخبــر النمــل 
بأنــه ســيأتي جيــش يحطمنــا ويبيدنــا، بــل كانــت عندهــا روح 
المبــادرة الذاتيــة، فــي المســارعة إلــى إنقــاذ قومهــا وإقصائهم 

عــن مواطــن الهــالك.
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6 ـ عنــد قولــه ـ - تعالــى - ـ: }َوُهــْم ال يَْشــُعُروَن{ وقفــة 
قصيــرة مــع هــذا االعتــذار العجيــب مــن هــذه النملــة الذكيــة؛ 
ــد  ــادم ق ــه الســالم - الق ــليمان - علي ــد س ــرت أن جن ــث ذك حي
ــاً  ــأن تحــت أقدامهــم وادي ــم ال يشــعرون ب ــل، وهـ ــك النمــ يهل
ــد  ــا، وال يري ــد قتلن ــش ال يتعم ــذا الجي ــل؛ فه ــة النم ــن أودي م

ــد. ــن قص ــا ع تحطيمن
فتأمــل هــذا التحذيــر ثــم االعتــــذار؛ فالنملــة تعلــم أن ســــليمان  
- عليــه الســالم - نبــي رحيــم، ال يحــب الشــر للخلــق أو يضمره 
لهــم؛ فلنتــأسَّ بهــا فــي اعتذارنــا لمــن أخطــأ فــي حقنــا وهــو ال 

يقصــد ســواء بقــول أو بفعــل، أو لــم يشــعر بخطئــه ذاك.
ــٌم  7 ـ وبالنســبة لتبســم ســليمان - عليــه الســالم - فإمــا أنه تبسُّ
منــه لهــذه النملــة العجيبــة التــي خافــت علــى قومهــا وأنذرتهــم 
بخطــر قــد يداهمهــم، وإمــا العتذارهــا لجنــد ســليمان بالثنــاء؛ 
بالتقــوى  لهــم  يَْشــُعُروَن{ وصــف  ال  }َوُهــْم  قولهــا:  فــإن 
والتحفــظ عــن مضــرة الحيــوان، وإمــا أنــه تبســم إلدراكــه مــا 
قالــت تلــك النملــة وهــي نعمــة مــن هللا - عــز وجــل - أنعــم بهــا 
علــى ســليمان - عليــه الســالم - وهــي معرفتــه للغــة الحيــوان 
وفهمــه لكالمــه، ولذلــك أعقــب ســليمان - عليــه الســالم - ذلــك 
التبســم بشــكر نعمــة هللا عليــه، ومعرفــة لحقــه. )ومــا ذكرتــه 
للمــراد بهــذا التبســم فهــو مجمــوع لتفســير أهــل العلــم لحقيقــة 

ذلــك التبســم؛ وهللا أعلــم(.

فانظــر ـ أيهــا األخ ـ إلــى هــذا الموقــف ودقــق النظــر فيــه 
لعلنــا أن نتأســى بــه ونعتبــر، ونعلــم أن علــى الفــرد مســؤولية 
يجــب القيــام بهــا، وأنــه يســتطيع أن يقــود أمــة كاملــة بحســن 

تصــرف وجميــل تعبيــر.
ولــو خــرج المتأمــل لهــذه القصــة بفائــدة صحبــة معلمــي الخير 
لقومهــم والمصلحيــن ألمتهــم واالبتعــاد عــن رفقــاء الســوء، 
ومتربصــي الشــر والفتــن لخــرج بفائــدة ال ينســاها طــوال 

حياتــه، وقــد قيــل:

ال تصحب الكسالن في حاالته
كم صالح بفساد آخر يفسد

عدوى البليد إلى الجليد سريعة
كالجمر يوضع في الرماد فيخمد

فإيــاك ومصاحبــة البطاليــن، وأهــل الزيــغ والهــوى والنفــاق؛ 
فإنــه ســم ناقــع، وعلقــم مــر.

الموقف الثاني:
وهــذا موقــف آخــر أنقلــك بــه إلــى موجــة أخــرى مــن موجــات 
اإلصــالح وعمليــات التغييــر لكــي تــرى أن مــن فــي قلبــه 
شــعلة إيمانيــة فلــن تنطفــئ عندمــا يــرى الظــالم المخيــم 
علــى أكثــر أهــل األرض مــن الكفــر والنفــاق. وزبــدة ذلــك أن 
ــم  ــر ول ــد الطي ــا كان يتفق ــالم - ـ حينم ــه الس ــليمان ـ - علي س
ــَد أَْم  ــَي ال أََرى اْلُهْدُه ــا لِ ــال بلهجــة حــادة: }َم يجــد الهدهــد ق
ـهُ أَْو  ـهُ َعَذابًــا َشــِديًدا أَْو ألَْذبََحنَـّ بَنَـّ َكاَن ِمــَن اْلَغائِبِيــَن * ألَُعذِّ
بِيــٍن{ ]النمــل: 20 - 21[، فجعــل ســليمان  لَيَأْتِيَنِّــي بُِســْلطَاٍن مُّ

ــذاب الشــديد  ــا بالع ــاب للهدهــد إم ــه الســالم - هــذا العق - علي
ــن، وبينمــا هــو  ــر مبي ــه، أو أن يأتــي بخب ــع ل ــح المري أو الذب
ــاً  ــا علم ــاط به ــة أح ــراً لمهم ــد وكان متأخ ــاء الهده ــك ج كذل
ــن ســبأ  ــاء م ــد ج ــه الســالم - فق ــا ســليمان - علي ــم يعلمه ول
ــه وجــد  ــأ ســبأ أن ــه لنب ــوة مالحظت ــن ق ــه. وم ــأ ال شــك في بنب
امــرأة تملكهــم ـ ولعــل هــذا مــن اســتغرابه ـ وأنهــا أوتيــت مــن 
ــوق  ــة، وف ــاة المخملي ــرف والحي ــاء والت ــن الرخ كل شــيء م
ــه. والطامــة الكبــرى، واألصــل  ــه عــرش تجلــس علي ــك كل ذل
ــى تأخــر الهدهــد عــن الحضــور مبكــراً  ــذي أدى إل ــل ال األصي
أنــه رأى تلــك الملكــة وقومهــا يعبــدون الشــمس مــن دون هللا، 
وهــو شــيء تأبــاه العقــول الســليمة والفطــر المســتقيمة؛ فــكأن 
تلــك العبــادة اســتوقفت ذلــك الهدهــد عــن الطيــران والتبكيــر 
للمجــيء فــي موعــد تفقــد ســليمان - عليــه الســالم - لجنــده.

ثــم بيــن الهدهــد عقيدتــه صادحــاً بهــا أمــام ســليمان - عليــه 
ــي  ــِرُج اْلـــَخْبَء فِ ــِذي يُْخ ِ الَّ الســالم - بقولــه: }أاَلَّ يَْســُجُدوا هلِلَّ
ــَمَواِت َواألَْرِض َويَْعلَــُم َمــا تُْخفـُـوَن َوَمــا تُْعلِنـُـوَن{ ]النمــل:  السَّ
25[. ويــا لــه مــن درس عظيــم ألقــاه هــذا الهدهــد فــي التوحيــد 

ال يعلمــه كثيــر ممــن ينتســب إلــى اإلســالم.
ــنَنظُُر  ــالم - : }َس ــه الس ــليمان - علي ــال س ــه ق ــك كل ــع ذل وم
أََصَدْقــَت أَْم ُكنــَت ِمــَن اْلَكاِذبِيــَن{ ]النمــل: 27[ فابتلــى هللا 
ــك  ــه؛ وذل ــه الســالم - ل ــق ســليمان - علي ــد تصدي ــد بع الهده
يشــي - والعلــم عنــد هللا - أن صاحــب الدعــوة إلــى توحيــد هللا 
ــن تمــر دون  ــك ل ــه تل ــه، وأن دعوت ــي حيات ــى ف ــد أن يبتل ال ب

ــكاذب. ــن ال ــادق م ــم هللا الص ــالء ليعل ــص وابت تمحي
ــك  ــه الســالم - لتل ــليمان - علي ــن س ــدة مراســالت م ــد ع وبع
ــق أجمعيــن،  ــى الخل ــه عل الملكــة، أقــرت بوجــود هللا وألوهيت
وأنــه ال مســتحق للعبــادة قــط إال هــو - ســبحانه -؛ وذلــك 
ــل:  ــَن{ ]النم ِ َربِّ اْلَعالَِمي ــلَْيَماَن هلِلَّ ــَع ُس ــلَْمُت َم ــا: }َوأَْس بقوله

.]44
فتدبــرـ  أيهــا اللبيــبـ  فعــل ذلــك الهدهــد الغيــور علــى التوحيد، 
ــد  ــر؛ فق ــك الطائ ــي تأمــل موقــف ذل ــن ف وارجــع البصــر كرتي
ســرى بدمــه حــب )ال إلــه إال هللا( ودافعيــة الدعــوة إليهــا، 
والصبــر علــى االبتــالء فيهــا؛ فأيــن نحــن وغيرتنــا علــى ديــن 

هللا مــن الهدهــد؟
وتــاهلل إنــه لمشــروع عظيــم قــام بــه هــذا الطائــر ليصلــح هللا 
بــه أمــة كانــت تعيــش فــي مســتنقعات الكفــر، وبيــداء الضاللة، 
ــي صــدره  ــن هللا ف ــر هــمَّ دي ــاك أن يحمــل هــذا الطائ ــاك إي فإي
أكثــر منــك أيهــا الموحــد، وقــد وصــاك اإلمــام أبــو معــاذ 
الــرازي ـ - رحمــه هللا - ـ بذلــك فقــال: )ال يكــن الهدهــد أغيــر 

ــد(. ــى التوحي ــك عل من

ضربــت لــك هذيــن المثليــن ليتضــح لــك أنه قــد يصنــع المواقَف 
الجبــارة حشــرة أو طائــر؛ فمــا بالــك بإنســان أعطــاه هللا جميــع 
الصفــات والقــوة العقليــة والجســدية، إنــه يســتطيع بــدون 
أدنــى ريــب أن يصنــع الكثيــر، وأن يبــدع اإلبــداع العظيــم، ولــو 
ــة التفكيــر  كان مشــلوالً أو أعمــى، فــإن عنــده العقــل وهــو آل

ومصنــع العمــل.

37 مجلة الصمود  |  العدد 116  |  صفر 1437هـ - نوفمبر 2015م



وما أنت بالمستسيغ القعود      ولو قيدوك بهذي الحفر

ــاً لرجــل مــن الصحابــة - رضــي هللا عنهــم -  وهــاك مثــالً ثالث
ــة كادت أن تعصــف  ــن أزم ــه المســلمين م ــى يدي ــذ هللا عل أنق

ــك األمــور وأصعــب المواقــف. ــي أحل بهــم، وتوقعهــم ف

الموقف الثالث:
ــن مســعود ـ رضــي  ــم ب ــل: نعي ــي الجلي ــف الصحاب وهــو موق
ــي صــور هللا  ــي غــزوة األحــزاب، الت ــد أســلم ف ــه ـ فق هللا عن
ــف أن  ــراً واضحــاً، وكي ــرآن تصوي ــا بالق ــة فيه ــة الصحاب حال
ــه وســلم -  ــى هللا علي ــة الرســول - صل ــار أحاطــوا بمدين الكف
وبصحابتــه الكــرام، وجنــده األبــرار إحاطــة الســوار بالمعصم، 
ــن فَْوقُِكــْم َوِمــْن أَْســفََل ِمنُكــْم  فقــال - تعالــى - : }إْذ َجاُءوُكــم مِّ
 ِ َوإْذ َزاَغــِت األَْبَصــاُر َوبَلََغــِت اْلقُلُــوُب اْلـــَحنَاِجَر َوتَظُنُّــوَن بِــاهللَّ
الظُّنُونَــا * ُهنَالِــَك اْبتُلِــَي اْلـــُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُــوا ِزْلــَزاالً َشــِديًدا{ 

]األحــزاب: 10 - 11[.
وقــد بانــت فــي هــذه الغــزوة صــورة المنافقيــن الكالحــة، 
ُ َوَرُســولُهُ إالَّ  وصفاتهــم القبيحــة؛ حيــث قالــوا: }َمــا َوَعَدنـَـا هللاَّ

ُغــُروًرا{ ]األحــزاب: 12[.
وفــي معتــرك األحــداث التــي اشــتبكت فيهــا األمــور، واختلــط 
ــال  ــا ق ــارك اســمه - كم ــع هللا - تب ــل، صن ــل بالناب ــا الحاب فيه

ابــن القيــم فــي زاد المعــاد )3 / 273( أمــراً مــن عنــده، خــذل 
ُهــْم، فــكان ممــا هيــأ هللا  بــه العــدو، وهــزم جموعهــم، َوفـَـلَّ َحدَّ
مــن ذلــك: أن رجــالً مــن غطفــان يقــال لــه: نعيــم بــن مســعود 
ــى  ــى رســول هللا - صل ــه ـ جــاء إل ــن عامــر ـ رضــي هللا عن ب
ــد أســلمت؛  ــي ق ــا رســول هللا! إن ــال: »ي ــه وســلم - فق هللا علي

فمرنــي بمــا شــئت«.
ولــم يكــن لرســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - إال أن يقبــل 
إســالم ذلــك الصحابــي الجليــل، ثــم قــال لــه بعــد أن طلــب منــه 
ــل  ــت رج ــا أن ــاء: »إنم ــا ش ــره بم ــعود أن يأم ــن مس ــم ب نعي

ــإن الحــرب خدعــة«. ــا اســتطعت؛ ف ــا م ْل عن واحــد؛ فخــذِّ
فألهــم هللا هــذا الصحابــي أن يفعــل فعلــة يســطرها لــه التأريــخ 
فــي أنصــع أوراقــه، وأجمــل افتخاراتــه، وخالصتهــا: أنــه ذهب 
إلــى اليهــود وإلــى قريــش والقبائــل التــي تمــاألت علــى حــرب 
الرســول - صلــى هللا عليــه وســلم -، فأفســد كل طائفــة علــى 
ــف  ــم، وأضع ق كلمته ــرَّ ــداًء، وف ــم أع ــى جعله ــا، حت صاحبته
ــم  ــرب، ث ــن الح ــاً ع ــوا جميع ــرى، فتخاذل ــة باألخ ــة كل فئ ثق
أرســل هللا عليهــم جنــداً مــن جنــده مــن الريــح العاصفــة، 
والمالئكــة المرســلين فقوضــت خيامهــم، ولــم تــدع الريــح 
قــدراً إال كفأتهــا، وال طنبــاً إال قلعتــه، وكفــى هللا المؤمنيــن 

ــه الحمــد والشــكر)3(. ــال. فل القت
ــن  ــم ب ــة نعي ــي هم ــر ه ــلمين بالنص ــث المس ــة غي وكان بداي
مســعود، رضــي هللا عنــه؛ فقــد أســلم، ثــم فكــر وقــدر، فنِْعــَم مــا 
قــدر؛ فســالم هللا عليــه؛ فلــم يكثــر الــكالم، بــل جعــل الجــوارح 

تتكلــم وتعمــل، وصــح فيــه قــول الشــاعر:

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم
َمِذُق اللسان يقول ما ال يفعُل

وإلــى هنــا أتوقــف عــن ذكــر المواقــف التــي تثيــر همــم 
الفطنــاء، وتاريــخ المســلمين ملــيء بمثــل هــذه المواقــف 
الفرديــة العظيمــة. وكأنهــم جميعــاً يوصــون بمــا قالــه األول:

وكن رجالً من أتوا بعده       يقولون َمرَّ وهذا األثر

ــم  ــاء - عليه ــاء العظم ــف األنبي ــر مواق ــم أذك ــي ل ــم فإن وللعل
الصــالة والســالم - فمواقفهــم كثيــرة ال تحصــر، ولكــن خشــية 
إن ضربــت بهــم مثــالً أن يقــول أحــد: ومــن نحــن عنــد هــؤالء 
األنبيــاء العظــام؟! عليهــم الصــالة والســالم؛ لــذا ضربــت أقــل 
مــا نــرى فــي هــذا الوجــود همــة مثــل النملــة والهدهــد، ثــمَّ أحد 
المواقــف البشــرية التــي قــام بهــا أحــد الصحابــة ـ رضــي هللا 
عنــهـ  لعلهــا تقــدح فــي أنفســنا نســائم اإلرادة، و ليعلــم المســلم 
ســبب وجــوده فــي الحيــاة؛ فلــم يُخلــق عبثــاً، بــل خلــق للعمــل 
والعبــادة واالبتــالء والتمحيــص... فــال بــد مــن استشــعار 
المســؤولية الفرديــة التــي كلفــه هللا بهــا؛ فقــد قــال ـ - تعالــى 
ــا َكانُــوا يَْعَملُــوَن{  ـَك لَنَْســأَلَنَُّهْم أَْجَمِعيــَن * َعمَّ - ـ: }فََوَربِـّ
ــْم تَْعَملُــوَن{  ــا ُكنتُ ــأَلُنَّ َعمَّ ]الحجــر: 92 - 93[، وقــال: }َولَتُْس
ــَمَواِت  ــي السَّ ــن فِ ــى - : }إن ُكلُّ َم ــال - تعال ]النحــل: 93[ وق
ا  ُهــْم َعــًدّ ْحَمــِن َعْبــًدا * لَقـَـْد أَْحَصاُهــْم َوَعدَّ َواألَْرِض إالَّ آتـِـي الرَّ

عظيــم  لمشــروع  إنــه  تــاهلل 
قــام بــه الهدهــد ليصلــح هللا 
بــه أمــة كانــت تعيــش فــي 
وبيــداء  الكفــر،  مســتنقعات 
أن  إيــاك  فإيــاك  الضاللــة، 
ــن  ــمَّ دي ــر ه ــذا الطائ ــل ه يحم
هللا فــي صــدره أكثــر منــك أيها 
ــد وصــاك اإلمــام  الموحــد، وق
أبــو معــاذ الــرازي ـ رحمــه هللا 
ـ بذلــك فقــال: )ال يكــن الهدهــد 
أغيــر منــك علــى التوحيــد(.
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ــْرًدا{ ]مريــم: 93 - 95[. ــِة فَ ــْوَم اْلقِيَاَم ــِه يَ ــْم آتِي * َوُكلُُّه
ثــم إنــه - تعالــى - أوصانــا بالعمــل جميعــاً، فقــال: }َوقُــِل 
وَن  ُ َعَملَُكــْم َوَرُســولُهُ َواْلـــُمْؤِمنُوَن َوَســتَُردُّ اْعَملـُـوا فََســيََرى هللاَّ
ــَهاَدِة فَيُنَبِّئُُكــم بَِمــا ُكنتُــْم تَْعَملُــوَن{  إلَــى َعالِـــِم اْلَغْيــِب َوالشَّ

]التوبــة: 105[؛ فالعمــل لهــذا الديــن مســؤولية الجميــع.

أيا صاِح هذا الركب قد سار مسرعاً
ونحن قعود ما الذي أنت صانع؟

أترضى بأن تبقى المخلََّف بعدهم
صريَع األماني والغرام ينازع

فـ }اْرُكْض بِِرْجلَِك َهَذا ُمْغتََسٌل بَاِرٌد َوَشَراٌب{ ]ص: 42[.
ومــا أجمــل مــا خطتــه يــد ابــن الجــوزي حيــن كتــب: )أول قــدم 

فــي الطريــق: بــذل الروح..هــذه الجــادة؛ فأيــن الســالك؟()4(.
وهنــاك ثمــة تســاؤالت يســألها المــرء نفســه: )كيــف العمــل، 
وبمــاذا أبــدأ، وكيــف أخطــط؟( فأقــول: انظــر إلــى هديــه - عليه 
الصــالة والســالم - ـ وســيرته فــي كيفيــة العمــل لهــذا الديــن، 
وتجميــع النــاس تحــت عقيــدة اإلســالم، ومحاربــة المناوئيــن 
ــن  ــن راضي ــذا الدي ــي ه ــاس ف ــل الن ــذا دخ ــدة؛ ول ــذه العقي له
ــي حجــة  ــه وســلم - ف ــى هللا علي ــه - صل ــن، وحــج مع مقتنعي
الــوداع أكثــر مــن مائــة وعشــرين ألــف صحابــي - رضــي هللا 
عنهــم أجمعيــن ـ وكل ذلــك بعــد توفيــق هللا مــن إرادة جبــارة، 

ــِدْه{ ]األنعــام: 90[. ــُم اْقتَ وهمــة وثابــة... }فَبُِهَداُه

ال تقل كيف وال أين الوصول
واتَّبع خير المـال ذاك الرسول

تجــارب  مــن  واســتفد  والقــادة،  المصلحيــن  ســير  واقــرأ 
ــاهلل وال  ــق ب ــك اإلســالم، وتعل ــع ب ــن، واســأل هللا أن ينف الباقي

ــواه. ــد س ــق بأح تتعل

وال تلتفت هنا أو هناك       وال تتطلع لغير السماء

ــد  ــت؛ فق ــا كن ــاركاً حيثم ــك مب ــى - ـ أن يجعل ــأله ـ - تعال واس
كان هــذا حــال عيســى - عليــه الصــالة والســالم - حيــن قــال: 
}َوَجَعلَنِــي ُمبَــاَرًكا أَْيــَن َمــا ُكنــُت{ ]مريــم: 31[. فكــن كالغيــث 

أينمــا حــل نفــع.
وإن أول البدايــة هــي أن تبــدأ بنفســك؛ وفــي المثــل: احــرص 
علــى إصــالح الــذات قبــل إصــالح الــذوات... ومــن قــاد نفســه 

قــاد العالــم.

وانشط لدين هللا ال تكن متكاسالً
واعمل على تحريك ما هو ساكن

فــإن كان فــي نفســك كســل أو خمــول، أو بــدع وضــالالت 
ـر  وشــركيات، أو معــاٍص وانحرافــات، فابتعــد عنهــا وغيِـّ
ــر بــك حــال  مــا بنفســك مــن تلــك النواقــص؛ فلعــل هللا أن يغيِّ
المســلمين، وينفــع بــك فــي مواطــن كثيــرة تســعد بهــا إذا 

ْك  ــرِّ ــوم القيامــة و )َح ــك ي ــة فــي صحائــف عمل رأيتهــا مكتوب
تَــَر(. لكــن عليــك بامتــالك اإلرادة والهمــة:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة       فإن فساد الرأي أن تترددا

وأول الغيــث قَْطــٌر؛ فكيــف تطمــح إلــى العمــل لهــذا الديــن ولــم 
تتمكــن اإلرادة مــن ســويداء قلبــك، ولــم تعــزم علــى استســهال 
المصاعــب، وتيســير العويــص... فــإن كنــت ذا همــة فســتقول 

قطعــاً:
ألستسهلن الصعب أو أدرَك المنى

فما انقادت اآلمال إال لصابِر

وحــذار مــن التســويف؛ فإنــه رأس األمانــي، وداء العمــل، 
وقاتــل الهمــم، وحجــة المفلســين.

فال تبق فعل الصالحات إلى غٍد         لعل غداً يأتي وأنت فقيُد

بل ردد بكل قوة وعزم:
أليس من الخسران أن ليالياً

تمر بال نفع وتحسب من عمري
وصح في اآلفاق:

سأنفق ريعان الشبيبة دائماً
على طلب العلياء مع طلب األجر

ــرف المقصــود  ــن يع ــى، وم ــا تتمن ــال م ــى تن ــا تتعن ــدر م وبق
ــل  ــكل جي ــت، ول ــة الوق ــت إضاع ــن المق ــذل، وم ــا ب ــر م يحق
قيادتــه؛ فلنكــن خيــر قــادة لجيــل الحاضــر والمســتقبل؛ وذلــك 
ــة  ــآكل، فالجاهلي ــة والت ــل ال بالمطاحن ــاون والتكام ــه بالتع كل
وحدتنــا  ولتكــن  منظــم،  إســالم  إال  يقلبهــا  ال  المنظمــة 
واجتماعنــا علــى كتــاب هللا وســنة رســوله، وتحــت لــواء أهــل 
الســنة والجماعــة، فوحــدة صفنــا تكــون معهــم ال مــع غيرهــم 

ــة. ــرق الضال ــن، أو الف ــدع المنحرفي ــل الب ــن أه م

وختاماً:
مــا أجمــل كالم اإلمــام محمــد الخضــر حســين فــي كتابــه الرائــع 
)الســنة والبدعــة(.. حيــن كتــب: )وإنمــا يتحــد المســلمون 
تحــت رايــة مــن يحترمونــه لعدلــه واجتهــاده فــي الحــق جهــاداً 
يطمــس علــى أثــر الباطــل، وإنمــا يقيــم أحــكام الشــريعة علــى 

وجههــا مــن يكــون فــي لســانه حجــة وفــي يــده قــوة()5(.

----------------------------------------
)1( رواه البخــاري فــي صحيحــه عــن أبــي ســعيد الخــدري ـ 

رضــي هللا عنــه ـ بــاب: مــن الديــن الفــرار مــن الفتــن.
)2( أخرجه الترمذي بسند جيد.

)3( اقــرأ الخطــة التــي فعلهــا نعيــم بــن مســعود - رضــي هللا 
ــاد )3 / 273 -  ــي زاد المع ــلمين. ف ــداء المس ــع أع ــه - م عن

.)274
)4( المدهش )ص 299(.

)5( السنة والبدعة، ص 29.
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1003195564571 108هلمند2
30000651721220زابل3
2400045356140روزجان4
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الطائرات المسقطة: 1. طائرة بال طيار في والية بكتيكا.
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قــدوة فاأللــى  تلــن  ال  أخــي 
ــان ــم الزم ــا ادله ــوا إذا م وكان
ــال ــار الرج ــم باعتب ــم قدره له
الشــجاع األبــي  فأنــت  تقــدم 
عليــك بهــدي الرســول الكريــم
تنحــرف وال  تتنــازل  فــال 
تقــدم فمــا فــي حيــاة الــورى
ــام وجــرد بوجــه الخصــوم اللئ
لتمســح فــي القــدس مــن أهلهــا
فليــس مــن الحــزم أن تنثنــي
ــي ــزم أن ينطف ــن الع ــس م ولي
تحــرك فأنــت العزيــز الكريــم
وال تبتئــس مــن ســموم الصالل
وخضها كمــا خاضها األقدمون
تافــه معشــر  مــن  تــك  وال 
كــوة مــن  للكــون  وينظــر 
غايــة لــه  وليــس  يعيــش 

المــأزم فــي  ومثلــك  لمثلــي 
ســمي فتــي  بعــزم  جلــوه 
األنجــم ذرى  فــي  وســمعتهم 
تحجــم وال  تتهيــب  وال 
المحكــم قرآنــك  ومنهــاج 
تســأم وال  تتشــاءم  وال 
معــدم لمســتضعف  مــكان 
المحــرم عفــة  ال  ســالحك 
واليتــم األرامــل  دمــوع 
تقــدم ولــم  الكفــاح  بيــوم 
يضــرم ولــم  الفــداء  لهيــب 
ــم ــي المعص ــد ف ــر القي ــو أث ول
ــم ــن نهشــة األرق وال تخــش م
الــدم بقانــي  تمــوج  بحــارا 
بالدرهــم الســعادة  يقيــس 
مظلــم عالــم  علــى  تطــل 
ســوى مشــرب وســوى مطعــم

تقدم فأنت األبي الشجاع
وليد األعظمي




